Politechnika Poznańska
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STRONY 2 - 3

WSTĘP

Politechnika Poznańska jest uczelnią, na której
warto studiować. Wiedza, którą przekazuje jest
towarem najwyższej jakości, a dzięki świetnie
przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej
nie jest tylko pustą teorią, ale znajduje swoje
zastosowanie w praktyce we współpracy
z najlepszymi światowymi firmami.
Dzięki temu uczelnia nie produkuje bezrobotnych, a absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy. Na Politechnice panuje zdecydowanie pozytywny klimat – zarówno do
nauki, działalności studenckiej, jak i dobrej zabawy. Tu zawiera się najtrwalsze przyjaźnie, a dzięki pracownikom uczelni okazuje się, że studiowanie to nie tylko ciężka praca,
ale także intelektualna przygoda. Mocną stroną uczelni jest urozmaicone życie studenckie. Liczne organizacje i koła naukowe zapewniają naukę, rozrywkę i realizację pasji.
Atutem jest także lokalizacja tzw. Poligrodu - w centrum Poznania, ale także blisko terenów rekreacyjnych i ważnych szlaków komunikacyjnych.
Politechnika Poznańska to gwarancja wiedzy, zawodowej realizacji, studenckiej aktywności - a wszystko to w pozytywnym klimacie!

STRONY 4 - 5

O uczelni

NASI STUDENCI

Na Politechnice Poznańskiej studiuje ponad
dwadzieścia tysięcy studentów.
Do uczelni przyciągnął ich nie tylko wysoki poziom nauczania i doskonale przygotowana kadra, ale także możliwość
pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań. Zaangażowanie studentów i wykładowców
owocuje licznymi osiągnięciami w najróżniejszych dziedzinach życia studenckiego.

Aktywni i zrealizowani
Największe możliwości realizowania swoich
intelektualnych zainteresowań dają oczywiście koła naukowe. Obecnie działa ich
na uczelni około 50. Na szczególną uwagę
zasługują organizowane przez nie imprezy,
przyciągające nie tylko członków koła, ale
także rzesze studentów innych uczelni. Należą do nich corocznie organizowane przez
Centrum Promocji Inżynierów Targi Pracy
mające na celu ułatwienie młodym ludziom
poruszanie się na rynku pracy. Ciekawą imprezą jest także cieszące się ogromnym powodzeniem Sumo Robotów, zawody służące
popularyzowaniu nauki i edukacji, zorganizowane przez koło naukowe Automatyki
i Robotyki.
Aktywny student na pewno znajdzie
pole do działania w jednej z licznych na
uczelni organizacji studenckich. Oferują one możliwość realizowania ambicji
sportowych (np. Akademicki Klub Górski

„Halny”, Klub Żeglarski AZS czy Stowarzyszenie „Klub Rajdowy PP”) lub społecznych (na szczególną uwagę zasługuje kilkakrotnie już organizowana akcja
honorowego oddawania krwi - Wampiriada przygotowana przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa).

Rozbawieni i wysportowani
W świadomości poznaniaków (i nie tylko)
zaistniał już funkcjonujący od 1973 r. Zespół
Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, prezentujący autentyczny folklor.
Na Politechnice tradycyjnie organizowane jest POA czyli Polibuda Open Air. Jest to
impreza promująca młode zespoły, którym
towarzyszą koncerty gwiazd dużego formatu. Jest to też szereg wydarzeń kulturalnych,
sportowych oraz integracyjnych przezna-

czonych dla studentów. Ideą przyświecającą
studentom przy tworzeniu tego wydarzenia,
jest promocja działań studenckich - kultury, sportu, nauki. Wszystko to pokazuje, że
Kampus Warta jest otwarty dla wszystkich.
Na Uczelni z ogromnym powodzeniem
działa radio studenckie z prawdziwego
zdarzenia. „Afery” od kilkunastu lat słuchają głównie młodzi Poznaniacy. Program
przygotowuje zespół studentów głównie
Politechniki. Atuty tego radia to informacje
o studiach, życiu kulturalnym Poznania
i dużo dobrej muzyki. Jest także współorganizatorem wielu imprez kulturalnych.
Sukcesy odnoszą także studenci zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym.
Tradycje sportowe na PP są imponujące,
a obecnie studiujący młodzi ludzie starają się je kontynuować, czego dowodem są
chociażby wysokie miejsca w akademickich mistrzostwach.

Wyróżniani i nagradzani
Wyrazem uznania dla studentów PP są liczne nagrody w prestiżowych konkursach. Na
szczególną uwagę zasługują czołowe miejsca zdobywane w Międzynarodowym Konkursie Projektowania Systemów Informatycznych w Waszyngtonie (2002 r., 2004 r.,
2005 r. 2006 r., 2007 r.). Warto także wspomnieć o wygranej w międzynarodowych
zawodach programowania Challenge 24

w Budapeszcie (2005 r.), zwycięstwach
w konkursie informatycznym Imagine CupVisual Gaming w Japonii, a także wygranej w
zawodach informatycznych GRID CONTEST
we Francji. Dużym sukcesem okazało się także zwycięstwo w międzynarodowym konkursie dla programistów Hack4Europe (2011 r.),
sukcesy z zawodach robotów RobotChallenge
w Wiedniu (2010 r., 2011 r.) oraz pierwsze
miejsce w międzynarodowych zawodach

akademickich SAE AeroDesign West 2011
w USA. Jak widać dla wielu studentów Politechniki Poznańskiej szeroko pojęte studiowanie to nie tylko konieczność, ale także pasja.
Z powodzeniem realizują tutaj swoje zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe.
Warto dołączyć do tego grona.

STRONY 6 - 7

O uczelni

STYPENDIA I AKADEMIKI

Politechnika Poznańska troszczy się
o swoich studentów oferując im pomoc materialną
w formie stypendiów socjalnych, stypendiów
specjalnych dla osób niepełnosprawnych,
stypendiów rektora dla najlepszych studentów,
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia
i zapomóg.
Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiujący zarówno w trybie stacjonarnym jak
i niestacjonarnym z zastrzeżeniem, że stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą otrzymać studenci II roku i lat
starszych studiów I stopnia oraz studenci
wszystkich lat studiów II stopnia (jeżeli kontynuowali naukę na studiach II stopnia do
roku po ukończeniu studiów I stopnia) jeśli
w poprzednim, zaliczonym terminowo roku,
uzyskali średnią nie niższą niż 4,0. Student
może również otrzymać stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
Zapomogi są przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Niezależnie od stypendiów bezzwrotnych,
studenci Politechniki Poznańskiej mogą starać się o przyznanie kredytu studenckiego,
który częściowo może zostać umorzony, pod
warunkiem, że student znajdzie się w 5%
najlepszych absolwentów.

Akademiki
Student może ubiegać się o zakwaterowanie
w domu studenckim Politechniki Poznańskiej.
Miejsca w akademikach przyznaje dziekan,
po rozpatrzeniu złożonych wniosków.
W zespole budynków Poligrodu (kampus
Politechniki Poznańskiej) znajdują się gmachy poszczególnych wydziałów oraz sześć
domów studenckich i stołówka. W domach
studenckich znajduje zakwaterowanie ponad 2000 studentów Uczelni. Mieszkańcom
domów studenckich zapewnia się dostęp do
Internetu. Każdy student może korzystać ze
stołówki studenckiej.

W domach studenckich mieszczą się również przychodnie lekarskie (DS-2, ul. Jana
Pawła II 26), kluby studenckie, bufety (także
w budynkach dydaktycznych), poczta (DS-4,
ul. Kórnicka 5), punkty usług kserograficznych (DS-4, DS-5) i kioski z wydawnictwami uczelnianymi oraz z przyborami kreślarskimi i artykułami papierniczymi.

STRONY 8 - 9

KAMPUS WARTA

Tutaj koncentruje się życie studentów
Politechniki Poznańskiej.
Tutaj mogą się uczyć, mieszkać, bawić, wypoczywać. Studenci, nie tylko Politechniki, lubią tu przebywać,
gdyż Kampus Warta to miejsce, w którym mają do dyspozycji wszystko co niezbędne do...

NAUKI - na Piotrowie ma swoje siedziby większość wydziałów PP. Do dyspozycji
studentów pozostają dobrze wyposażone
laboratoria i nowoczesne sale wykładowe,
a w dziekanatach wydziałów można załatwić
większość spraw administracyjnych.

MIESZKANIA - uczelnia ma do zaoferowania ok. 2200 miejsc w akademikach,
pokoje są świeżo wyremontowane i mają
dostęp do internetu. Mieszkańcy mają
blisko do bufetu i stołówki.

WYPOCZYNKU - Politechnika dysponuje najlepszym outdorowym oświetlonym
boiskiem w Poznaniu (do koszykówki i do
piłki nożnej), a także halą sportową i siłownią. Nie każda uczelnia może pochwalić się boiskiem (z prawdziwym piaskiem)
do piłki plażowej. Poza tym studenci PP
w czasie sprzyjającej pogody mogą korzystać z ogródka grillowego.

KONTAKTU Z OTOCZENIEM - Kampus
Piotrowo usytuowany jest w bardzo dobrym, z punktu widzenia komunikacyjnego
miejscu, blisko centrum i Starego Rynku.
Ma także dogodne połączenia tramwajowe
z miastem, a wokół ścieżki rowerowe. Warto także podkreślić bliskość Malty – ulubionego terenu rekreacyjnego poznaniaków.

Wziąwszy pod uwagę, że studia to nie tylko nauka - studenci PP czują się bardzo dobrze na swojej uczelni.

SPORT NA PP

Politechnika Poznańska stawia na sport.
Imponujące są zarówno tradycje sportowe na
uczelni, jak i obecna działalność.
Dowodem na to jest fakt, iż Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Poznańskiej jest
najliczniejszą organizacją studencką Uczelni. Obecnie w Klubie działa 30 sekcji sportowych w których regularnie
ćwiczy ok. 1400 studentów Politechniki.

Sukcesy
Sport na PP to w dużej mierze sport w atmosferze sukcesu. Zawodnicy sekcji sportowych z dużym powodzeniem startują
w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych,
Mistrzostwach Polski Politechnik oraz Akademickich Mistrzostwach Działalność pozytywnie oceniają władze rektorskie uczelni,
o czym mogą świadczyć regularne spotkania rektora z najlepszymi zawodnikami.

Polibuda-Cup
Cieszące się dużym powodzeniem uczelniane
mistrzostwa pod wspólną nazwą „Polibuda Cup” rozgrywane są w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, a ich finały
odbywają się corocznie podczas Uczelnianego
Dnia Sportu.

Rekreacja
Sport to nie tylko rywalizacja, ale także rekreacja. Studenci mogą korzystać z bogatej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach
różnorodnych sekcji. Do wyboru: aerobic
sportowy, badminton, biegi przełajowe, bowling, brydż sportowy, ergometr wioślarski,
jeździectwo, judo, kolarstwo górskie.

Więcej informacji szukaj pod adresem

www.azs.put.poznan.pl
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NOC NAUKOWCÓW

Noc Naukowców – Noc Szalonych Einsteinów
Noc Naukowców to europejska impreza odbywająca się w ostatni piątek września w całej Europie od 2005 r.
Jej celem jest nauka przez zabawę, zerwanie ze stereotypem naukowca i zachęcenie młodzieży do podejmowania
kariery naukowej. Ta niezwykła noc już na stałe wpisała się w grafik imprez Politechniki Poznańskiej.

Każda Noc Naukowców na Politechnice
kończy się sukcesem. O uczelni jest głośno
w Poznaniu i Wielkopolsce. Przed organizatorami z roku na rok staje coraz większe
wyzwanie – podtrzymać dobrą markę Nocy
i zaskoczyć odwiedzających coraz bardziej
rewolucyjnymi pomysłami. Impreza pokazuje że naukowcy PP to ludzie nie tylko

realizujący z pasją swoje zainteresowania,
ale także umiejący zajmująco je pokazać.
Naukowcy na tę jedną noc stają się magikami, udowadniają, że bliżej im do szalonego Einsteina niż do zrównoważonej
Skłodowskie-Curie. Politechnika tej nocy jest
prawdziwym centrum przystępnej nauki
i mądrej rozrywki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:

www.nocnaukowcow.pl

Noc Naukowców jest sama w sobie ciekawym
zjawiskiem. Pokazuje jak ogromny potencjał
kryje się w Politechnice Poznańskiej. Naukowcy biorący udział w imprezie na tę jedną
noc stają się prawdziwymi gwiazdami. Podziwiani przez tłumy, rozrywani przez media
z wdziękiem wywiązują się z nowej roli. Tej
nocy o Politechnice mówi całe miasto.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Chcesz zostać kreatorem przestrzeni?
Nie boisz się artystycznych wyzwań?
Specjalności
• bez specjalności

Predyspozycje kandydata
• szerokie horyzonty intelektualne
• zainteresowania i uzdolnienia w zakresie
przedmiotów ścisłych, humanistycznych
i artystycznych
• talent i wrażliwość plastyczna
• zdolność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych

Kariera po studiach
• praca w projektowaniu architektonicznym,
wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
• praca w państwowych i samorządowych
służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach
pokrewnych

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 1,5M + R

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13 C, tel.: +48 (61) 665 32 55, fax: +48 (61) 665 33 00,

e-mail: office_darf@put.poznan.pl, www.architektura.put.poznan.pl
STRONY 12 - 13

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Chciałbyś budować drogi i mosty?
Fascynują Cię nowoczesne technologie?
Forma studiów
stacjonarne i niestacjonarne
Rodzaj studiów
pierwszy stopień (6 semestrów)
Specjalności
Brak specjalności
Profile dyplomowania
• Ceramika
• Witraż
• Malarstwo monumentalne
• Projektowanie graficzne
Predyspozycje kandydata:
Zainteresowanie problemami sztuki (sztuki plastyczne) w aspekcie teoretycznym
i praktycznym. Wyobraźnia, wrażliwość na
znaczenie koloru i formy w kreowaniu obrazu plastycznego o interdyscyplinarnym

charakterze (rysunek, malarstwo, rzeźba,
projektowanie graficzne) z wykorzystaniem
klasycznych, niekonwencjonalnych i współczesnych technik.
Kariera po studiach:
Pierwszy stopień studiów:
• Plastyk twórca w zakresie sztuk plastycznych – animator kultury.
• Działalność w różnych postaciach
przekazów wizualnych i multimedialnych
dla celów artystycznych, poznawczych,
edukacyjnych i użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem technik ceramiki,
witrażu, malarstwa monumentalnego architektonicznego i reklamy. Praca
w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki
i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach,
strukturach promocyjnych
i reklamowych, pracowniach projektowych.
Wzór rankingowy
W = Jp + Jo + 1,5Y + T

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13 C, tel.: +48 (61) 665 32 55, fax: +48 (61) 665 33 00,

e-mail: office_darf@put.poznan.pl, www.architektura.put.poznan.pl

BUDOWNICTWO

Chciałbyś budować domy, drogi i mosty?
Fascynują Cię nowoczesne technologie?
Profile dyplomowania
• konstrukcje budowlane i inżynierskie
• technologia i organizacja budownictwa
• mosty i budowle podziemne
• drogi i lotniska
• drogi kolejowe
• structural engineering

Predyspozycje kandydata
• dobre oceny z matematyki, fizyki
i informatyki
• zamiłowanie do przedmiotów ścisłych
i technicznych
• zainteresowanie osiągnięciami w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa
• umiejętność kierowania zespołami
ludzkimi (dla potencjalnych projektantów
i wykonawców)

Kariera po studiach
• kierowanie budową obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
• projektowanie i kierowanie budową
i utrzymanie dróg samochodowych, autostrad i naziemnych dróg lotniskowych
• projektowanie i utrzymywanie mostów
i budowli podziemnych
• rozwiązywanie problemów technologicznych i kierowanie zespołami wykonawców

Wzór rankingowy
W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5 M + 2X

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5, tel.: +48 (61)665 24 10 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 24 12- studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 24 44, e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl, www.bis.put.poznan.pl
STRONY 14 - 15

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Zależy Ci na ochronie środowiska?
Lubisz kreatywnie rozwiązywać
techniczne zagadnienia?
Profile dyplomowania
• zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
• zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i
ochrona powietrza

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
i przyrodniczymi (matematyka, fizyka,
chemia, informatyka)
• predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

Kariera po studiach
• zatrudnienie w firmach zajmujących się
projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych,
ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki
cieplnej, przedsiębiorstwach z branży
gazowniczej, w firmach zajmujących się
wykonawstwem i projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło
i gaz uzdatniania wody oczyszczania
ścieków ochrony i oczyszczania powietrza, zagospodarowaniem odpadów
• samodzielna działalność zawodowa

Wzór rankingowy
W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5M + 2X

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5, tel.: +48 (61) 665 24 10 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 24 12 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 24 44, e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl, www.bis.put.poznan.pl

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Pasjonują Cię zastosowania techniki
w medycynie? Pragniesz projektować materiały,
urządzenia i sprzęt medyczny?
Profile
• urządzenia medyczne
• protetyka

Predyspozycje kandydata
• umiejętność logicznego myślenia
• fascynacja studiami technicznymi
• zainteresowanie stosowaniem techniki
w medycynie, wytwarzaniem biomateriałów, oraz projektowaniem sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego

Kariera po studiach
• praca w przemyśle wytwarzającym
materiały biomedyczne
• projektowanie i badanie nowych protez,
elementów osprzętu i aparatury medycznej
• praca w ośrodkach wytwarzających aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny
• nadzór nad eksploatacją sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
• przedstawicielstwo firm wytwarzających
materiały i aparaturę medyczną

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 62 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 61 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 23 63, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl, www.dmef.put.poznan.pl
STRONY 16 - 17

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Marzysz by projektować nowe materiały?
Interesują Cię właściwości i zastosowanie
materiałów?
Profile i specjalności
• materiały metalowe i tworzywa sztuczne
• nanomateriały

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie studiami technicznymi
• zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
• zainteresowanie nowoczesnymi
materiałami
• zainteresowanie technologiami
przetwarzania materiałów
• umiejętność logicznego myślenia
• dociekliwość rozwiązywania problemów
technicznych

Kariera po studiach
• praca w szeroko pojętym przemyśle
elektromaszynowym
• praca w zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
• praca w hurtowniach materiałów, firmach
doradczych i audytorskich
• praca w instytutach naukowo-badawczych

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 2362 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 61 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 23 63, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl, www.dmef.put.poznan.pl

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (NA WYDZIALE BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA)

Lubisz rozwiązywać problemy techniczne?
Widzisz siebie jako fachowca w branży
konstrukcyjno-technologicznej?
Specjalności
• diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
(tylko II stopień studiów)
• informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
• inżynieria mechaniczna
• konstrukcja maszyn i urządzeń
• mechanika materiałów i konstrukcji
(tylko II stopień studiów)
• technologia przetwarzania materiałów
(tylko II stopień studiów)

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie studiami technicznymi
• zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
• zainteresowanie konstrukcją maszyn
i urządzeń

• zainteresowanie technologiami
wytwarzania
• dociekliwość rozwiązywania problemów
technicznych
• umiejętność logicznego myślenia
Kariera po studiach
• praca w szeroko pojętym przemyśle
elektromaszynowym
• praca w zakładach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego
• praca w firmach konstrukcyjnych,
doradczych i audytorskich
• praca w instytutach naukowo-badawczych

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 62 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 61 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 23 63, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl, www.dmef.put.poznan.pl
STRONY 18 - 19

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zawsze chciałeś zostać menadżerem?
Wierzysz, że organizacja produkcji
może stać się Twoją pasją?
Profile i specjalności
• ekoinżynieria (tylko II stopień studiów
stacjonarnych)
• informatyzacja produkcji
• systemy produkcyjne
• zarządzanie jakością

Kariera po studiach
• praca w szeroko pojętym przemyśle
elektromaszynowym
• praca w zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
• praca w firmach doradczych i audytorskich
• praca w instytutach naukowo-badawczych

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie studiami technicznymi
• predyspozycje do pracy menadżerskiej
• dociekliwość rozwiązywania problemów
• chęć łączenia w pracy zawodowej wiedzy
technicznej i menadżerskiej
• umiejętność logicznego myślenia

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 62 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 61 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 23 63, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl, www.dmef.put.poznan.pl

MECHATRONIKA

Twoje hobby to nowoczesne technologie?
Pragniesz połączyć wiedzę mechaniczną
z informatyką i elektroniką?
Profile i specjalności
• inżynieria w medycynie
• konstrukcje mechatroniczne
• mechatronika w środkach transportu

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie studiami technicznymi
• zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
• zainteresowanie informatyką i elektroniką
w konstrukcji maszyn
• zainteresowanie urządzeniami sterowanymi inteligentnie
• dociekliwość rozwiązywania problemów
technicznych
• umiejętność logicznego myślenia

Kariera po studiach
• praca w szeroko pojętym przemyśle
elektromaszynowym
• praca w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
• praca w zakładach usługowych
• praca w instytutach naukowo-badawczych
• praca w ośrodkach zajmujących się
konstruowaniem, wytwarzaniem
i eksploatacją maszyn i urządzeń
precyzyjnych oraz przedsiębiorstwach
automatyzujących procesy wytwarzania
w zakładach produkcyjnych i jednostkach
wytwarzających i eksploatujących sprzęt
medyczny i laboratoryjny.

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 62 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 62 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 23 61, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl, www.dmef.put.poznan.pl
STRONY 20 - 21

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (STUDIA I i II STOPNIA)

Interesujesz się elektroniką i telekomunikacją?
Chciałbyś poznawać najnowocześniejsze systemy
informacyjne?
Specjalności
• information and communication
technology
• multimedia i elektronika powszechnego
użytku
• radiokomunikacja
• sieci komputerowe i technologie internetowe
• systemy telekomunikacyjne

Predyspozycje kandydata
• dobre oceny z matematyki
• dociekliwość i chęć pracy z komputerem
• zainteresowania techniką i jej wyzwaniami
• zainteresowanie pracą w laboratorium

Kariera po studiach
• operatorzy sieci, dostawcy usług internetowych, portale elektroniczne, e-handel
• radio i telewizja, telewizja kablowa,
media elektroniczne
• firmy tworzące oprogramowanie dla
wszystkich sektorów gospodarki
• banki i firmy ubezpieczeniowe, działy
sieci teleinformatycznych
• firmy elektroniczne i telekomunikacyjne
• producenci sprzętu elektronicznego, m.in.
dla telekomunikacji
• przemysł samochodowy, produkujący
części i podzespoły, elektronikę pojazdową
• przemysł pojazdów szynowych, firmy
transportowe
• projektanci i wykonawcy systemów
zabezpieczeń i nadzoru wizyjnego
• wojsko, policja, służby specjalne.
Wzór rankingowy
W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 22 93, fax: +48 (61) 665 25 72, e-mail: office_et@put.poznan.pl, www.et.put.poznan.pl

TECHNICZNE ZASTOSOWANIA INTERNETU (STUDIA II STOPNIA)

Interesujesz się Internetem i jego
zastosowaniami? Chciałbyś podjąć studia
międzyuczelniane, techniczno-ekonomiczne?
Specjalności
• bez specjalności

Studia prowadzą wspólnie trzy wiodące poznańskie uczelnie:
• Politechnika Poznańska – Wydział
Elektroniki i Telekomunikacji
• Uniwersytet im. A. Mickiewicza
– Wydział Fizyki
• Uniwersytet Ekonomiczny – Wydział
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
• Wymagany dyplom inżyniera lub licencjata kierunków pokrewnych elektroniki
i telekomunikacji, fizyki lub ekonomii

Predyspozycje kandydata
• dobre oceny z matematyki
• interdyscyplinarne, nieszablonowe
myślenie
• zainteresowania technikami internetowymi i ich zastosowaniami

Kariera po studiach
• firmy tworzące mieszane, interdyscyplinarne zespoły badawcze, projektowe,
czy eksploatujące technologie Internetowe, informacyjne i telekomunikacyjne
• firmy projektujące i nadzorujące sieci
przewodowe i bezprzewodowe telekomunikacyjne, komputerowe
• firmy zajmujące się integracją sieci,
operatorzy telekomunikacyjni

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A
tel.: +48 (61) 665 22 93, fax: +48 (61) 665 25 72, e-mail: office_et@put.poznan.pl, www.et.put.poznan.pl
STRONY 22 - 23

ELEKTROTECHNIKA

Marzysz by samodzielnie projektować urządzenia
elektryczne? Widzisz swoją przyszłość
w obszarze inżynierii elektrycznej?
Specjalności
• elektryczne układy mechatroniki
• inżynieria wysokich napięć
• mikroprocesorowe systemy sterowania
w elektrotechnice
• sieci i automatyka elektroenergetyczna
• systemy elektroenergetyczne
• stestemy pomiarowe w przemyśle
i inżynierii biomedycznej
• technika świetlna
• układy elektryczne i informatyczne
w przemyśle i pojazdach
• urządzenia i instalacje elektryczne

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania informatyczne
• predyspozycje do nauk ścisłych
• umiejętność pracy w zespołach
• kreatywność
• zamiłowanie do zastosowań matematyki,
elektroniki, informatyki i elektrotechniki

oraz innych zagadnień z zakresu
inżynierii elektrycznej
Kariera po studiach
• zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne,
Grupa Energetyczna ENEA i pozostałe
spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA, Elektrownie
i elektrociepłownie
• firmy energetyczne produkujące konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia
i układy izolacyjne
• firmy budowy obiektów elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie,
elektrownie itp.)
• biura projektów energetycznych
• działy energetyczne przedsiębiorstw
przemysłowych
• indywidualna działalność gospodarcza
w zakresie elektrotechniki
• instytucje naukowo-badawcze

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 25 39, fax: +48 (61) 665 25 48, e-mail: office_deef@put.poznan.pl, www2.fee.put.poznan.pl

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM)

Interesują Cię problemy sterowania nowoczesnych
urządzeń i złożonych procesów? Uważasz,
że Twoja przyszłość to wysokie technologie?
Specjalności
• automatyka
• robotyka
• komputerowe systemy sterowania

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania informatyczne,
• predyspozycje do nauk ścisłych,
• umiejętność pracy w zespołach,
• kreatywność,
• umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań w zakresie matematyki i fizyki,
• predyspozycje do prac technicznych
(pomiarowych i konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki i mechaniki precyzyjnej.

Kariera po studiach
• praca w przemyśle chemicznym, budowy
maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa
materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony
środowiska
• kierowanie zespołami w jednostkach
przemysłowych i projektowych
• praca w jednostkach badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii
• (High Tech), w służbach utrzymania
ruchu oraz w dowolnej, modernizowanej
i automatyzowanej gałęzi gospodarki.

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 25 39, fax: +48 (61) 665 25 48, e-mail: office_deef@put.poznan.pl, www2.fee.put.poznan.pl
STRONY 24 - 25

INFORMATYKA (NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM)

Chcesz samodzielnie tworzyć zaawansowane
aplikacje informatyczne? Masz predyspozycje
do myślenia abstrakcyjnego?
Specjalności
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• programowanie systemów mikroprocesorowych
• technologie informatyczne

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania informatyczne
• predyspozycje do nauk ścisłych
• umiejętność pracy w zespołach
• kreatywność
• umiejętność formułowania
i rozwiązywania problemów
• predyspozycje w zakresie myślenia
abstrakcyjnego

Kariera po studiach
• projektant, twórca oprogramowania,
kierownik zespołów programistycznych,
• administrator systemów informatycznych
i sieci komputerowych,
• specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa
systemów informatycznych
• e-biznes
• samodzielna praca projektowa i wdrożeniowa w dowolnej gałęzi gospodarki
i administracji, np.: administracji państwowej i samorządowej, czy w szkolnictwie

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 25 39, fax: +48 (61) 665 25 48, e-mail: office_deef@put.poznan.pl, www2.fee.put.poznan.pl

ENERGETYKA

Interesują Cię zaawansowane technologie?
Chcesz kreatywnie projektować
urządzenia energetyczne?
Specjalności
• elektroenergetyka
• ekologiczne źródła energii elektrycznej

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania informatyczne
• predyspozycje do nauk ścisłych
• umiejętność pracy w zespołach
• kreatywność

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

Kariera po studiach
• inżynierowie ruchu urządzeń i systemów
energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, w zakładach przesyłu
i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
• specjaliści w zakresie sterowania
i automatyzacji systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych)

• projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie
i elektrociepłownie (konwencjonalne
i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne,
wodne i wiatrowe), wymienniki ciepła,
kotły, systemy diagnostyczne, systemy
sterowania i automatyzacji
• pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, w firmach doradczych,
instytucjach nadzoru energetycznego
oraz samorządu terytorialnego
• praca w zakładach produkujących
urządzenia elektryczne, elektroniczne,
Grupa Energetyczna ENEA, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A., Elektrownie
i elektrociepłownie, firmy energetyczne produkujące konstrukcje wsporcze,
osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 25 39, fax: +48 (61) 665 25 48, e-mail: office_deef@put.poznan.pl, www2.fee.put.poznan.pl
STRONY 26 - 27

MATEMATYKA

Nauki ścisłe zawsze były Twoim hobby?
Widzisz siebie jako nauczyciela
matematyki?
Specjalności
• modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania naukami ścisłymi
• umiejętność pracy w zespołach
• kreatywność
• wiedza z tego zakresu matematyki, jaki
jest objęty programem szkoły średniej
• zainteresowanie matematyką i jej zastosowaniami.

Kariera po studiach
• samodzielna praca w instytucjach
wykorzystujących metody matematyczne
do przetwarzania i analizy danych
• nauczanie matematyki w szkołach

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A,
tel.: +48 (61) 665 25 39, fax: +48 (61) 665 25 48, e-mail: office_deef@put.poznan.pl, www2.fee.put.poznan.pl

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Jesteś stworzony by uczyć informatyki lub fizyki?
Marzysz by administrować specjalistyczne
systemy informatyczne?
Profile
• techniczny
• informatyczny

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie studiami inżynierskimi
• zainteresowanie podjęciem pracy związanej z techniką lub informatyką
• chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych
gałęziach przemysłu, administracji
gospodarczej, nauce
• chęć nabycia umiejętności kierowania
zespołami ludzkimi wykonującymi
zadania związane z zakładaniem małych
i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi

Kariera po studiach
• administrowanie i obsługa systemów
informatycznych oraz oprogramowaniem
w przemyśle, administracji gospodarczej,
państwowej, samorządowej, bankowości,
szkolnictwie
• praca wspomagająca projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w badawczym
zapleczu przemysłowym
• nauczanie przedmiotów technicznych lub
informatyki w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)
• praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, w zapleczu badawczo-rozwojowym
przemysłu, bankowości, administracji
gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13A,
tel.: +48 (61) 665 3160, 665 32 00, fax: +48 (61) 665 32 01, e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl, www.phys.put.poznan.pl
STRONY 28 - 29

FIZYKA TECHNICZNA

Ciekawi Cię nanoinżynieria?
Chcesz dołączyć do grona najlepszych badaczy?
Specjalności
• nanotechnologie i materiały funkcjonalne
• optyka i elektronika kwantowa
• symulacje komputerowe
*dzięki współpracy z uczelniami niemieckimi - możliwość uzyskania podwójnego
dyplomu

Predyspozycje kandydata
• ciekawość przyczyn obserwowanych
zjawisk zachodzących w przyrodzie
w skali makro i nano
• zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
• zainteresowanie techniką komputerową
i symulacjami komputerowymi
• chęć kojarzenia w przyszłej pracy elementów wiedzy fizycznej i technicznej
• dociekliwość, kreatywność

Kariera po studiach
• praca na stanowiskach wykorzystujących
nowe materiały oraz wysoko rozwinięte
technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii
i nanotechnologii
• praca w przedsiębiorstwach innowacyjnych łączących wiedzę nauk ścisłych
i kwalifikacje inżynierskie
• jednostki badawczo-rozwojowe
w obszarze technologii High-Tech,
uczelnie wyższe i instytuty naukowe
• wyspecjalizowane firmy projektowe,
handlowe, produkcyjne i serwisowe,
gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się oraz eksploatuje unikatową
aparaturę badawczą i pomiarową
• banki i towarzystwa ubezpieczeniowe
- do pracy w systemach informacyjnych
związanych z prognozowaniem procesów
technologicznych i ekonomicznych
• szkoły, placówki oświatowe (po uzyskaniu
odpowiednich uprawnień dydaktycznych)

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ 60-965 Poznań, ul. Nieszawska 13A,
tel.: +48 (61) 665 3160, 665 32 00, fax: +48 (61) 665 32 01, e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl, www.phys.put.poznan.pl

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (NA WYDZIALE INFORMATYKI)

Interesują Cię nowe technologie?
Chcesz zajmować się jedną z najdynamiczniej
rozwijających się dziedzin techniki?
• systemy automatyki i robotyki
(studia niestacjonarne)
• wbudowane systemy sterowania
(studia niestacjonarne)

Specjalności
• automatyka (studia stacjonarne)
• mikrokomputerowe systemy sterowania
(studia stacjonarne)
• reprogramowalne systemy sterowania
(studia stacjonarne)
• systemy multimedialne i wizyjne
(studia stacjonarne)
Wzór rankingowy
W = 0,5JP + O,5JO + 3,5M + X

Predyspozycje kandydata
• zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, robotyką i informatyką
• chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności
pozwalających na projektowanie i wdrażanie zautomatyzowanych stanowisk i
linii wytwórczych
• chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
• chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy
z mechaniki, elektroniki, automatyki
i informatyki
chęć rozwijania znajomości narzędzi
inżynierskich stosowanych w automatyce
i robotyce

• chęć poznania podstaw teoretycznych
wykorzystujących zaawansowane
narzędzia matematyczne, na których
opierają się najnowocześniejsze projekty
z automatyki i robotyki

Kariera po studiach
• projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
• projektowanie, budowa, sterowanie
i eksploatacja robotów manipulacyjnych
• integracja robotów manipulacyjnych
z automatyką przemysłową
• projektowanie, budowa, sterowanie
i eksploatacja robotów mobilnych
• wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych
i eksploatacyjnych
• realizacja prac naukowo-badawczych
w dziedzinach automatyki i robotyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11,
tel.: +48 (61) 665 34 27, fax: +48 (61) 665 34 21, e-mail: office_dcf@put.poznan.pl, www.fc.put.poznan.pl
STRONY 30 - 31

BIOINFORMATYKA (MAKROKIERUNEK WYDZIAŁU INFORMATYKI PP i WYDZIAŁU BIOLOGII UAM)

Pociąga cię biologia molekularna?
Lubisz informatykę w nietypowych
zastosowaniach?
Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi
• dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

• duża liczba przedmiotów obieralnych
(zwłaszcza na studiach II stopnia)
daje studentowi możliwość preferencji
przedmiotów zgodnych z jego zainteresowaniami

Program nauczania
• studia dzienne I i II stopnia (odpowiednio
licencjackie i magisterskie) oferują nowoczesny program nauczania obejmujący
przedmioty spełniające standardy kształcenia w zakresie biologii i informatyki,
i przede wszystkim przedmioty typowo
bioinformatyczne
• zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów z obu wydziałów, od lat prowadzących badania w dziedzinie bioinformatyki
na najwyższym światowym poziomie,
oraz dobrze wyposażone laboratoria gwarantują wysoki standard kształcenia

Dyplom dwóch uczelni
• absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie
przez Politechnikę Poznańską (Wydział
Informatyki) oraz przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Wydział Biologii)
• studiując jednocześnie na dwóch renomowanych uczelniach zwiększasz szanse
podjęcia interesującej pracy

Kariera po studiach
• w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym

• w laboratoriach i instytutach badawczych
• w przedsiębiorstwach i jednostkach
administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub
informatycznego
• w firmach zajmujących się narzędziami
i systemami informatycznymi
Wzór rankingowy
W = 0,5 ∙ Jp + 0,5 ∙ Jo + 2,5 ∙ (Mp + Mr) + 2 ∙ (Xp + Xr)
dla Bioinformatyki X = {biologia, chemia, fizyka, informatyka}

WYDZIAŁ INFORMATYKI 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11,
tel.: +48 (61) 665 34 27, fax: +48 (61) 665 34 21, e-mail: office_dcf@put.poznan.pl, www.fc.put.poznan.pl

INFORMATYKA (NA WYDZIALE INFORMATYKI)

Fascynuje Cię rozwój informatyki i jej
zastosowania? Chcesz dołączyć do elity
najlepszych studentów w kraju?
• sieci komputerowe i systemy rozproszone
(studia stacjonarne)
• systemy informatyczne w zarządzaniu
(studia stacjonarne)
• systemy wbudowane (studia niestacjonarne)
• systemy wbudowane i mobilne (studia
stacjonarne)
• technologie przetwarzania danych (studia
stacjonarne i niestacjonarne)
• technologie wytwarzania oprogramowania
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności
• gospodarka elektroniczna (studia stacjonarne
i niestacjonarne)
• informatyka w procesach biznesowych
(studia niestacjonarne)
• inteligentne systemy wspomagania decyzji
(studia stacjonarne)
• inżynieria komputerowa (studia stacjonarne
i niestacjonarne)
• software engineering - inżynieria oprogramowania (studia stacjonarne, specjalność
prowadzona w j. angielskim)
• sieci komputerowe (studia niestacjonarne)

Wzór rankingowy
W = 0,5JP + O,5JO + 3,5M + X

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie informatyką i dziedzinami
pokrewnymi
• zdolności logicznego myślenia i kreatywność
• dobre oceny z przedmiotów ścisłych

Kariera po studiach
• krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny
informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwawykorzystujące technologie informatyczne
(m.in., bankowość i finanse, urzędy admini-

stracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia)
• krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
• krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
• studia doktoranckie w Politechnice Poznańskiej lub wybranych uczelniach zagranicznych

Możliwe stanowiska pracy
• menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik
działu informatycznego
• analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych
systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne,
sieci komputerowe, oprogramowanie
aplikacyjne)
• pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego,
pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni
wyższej

WYDZIAŁ INFORMATYKI 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11,
tel.: +48 (61) 665 34 27, fax: +48 (61) 665 34 21, e-mail: office_dcf@put.poznan.pl, www.fc.put.poznan.pl
STRONY 32 - 33

LOGISTYKA

Masz zdolności organizacyjne?
Umiesz i lubisz pracować w zespole?
Studia I stopnia - inżynierskie
• Stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia
Specjalności:
• logistyka przedsiębiorstwa
(studia stacjonarne)
• logistyka łańcuchów dostaw
(studia stacjonarne)

Kariera po studiach
• szeroki zakres prac łączący kwalifikacje
logistyczne i menadżerskie
• analityk systemów
• projektant i konsultant
• projektowanie produktów, zaopatrzenie
materiałowo-techniczne, produkcja,
transport, magazynowanie, sprzedaż,
dystrybucja

Predyspozycje kandydata
• potrzeba rozwoju i zdobywania wiedzy
na studiach wyższych
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka kultura osobista
Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11, tel.: +48 (61) 665 34 23 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 34 25 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 33 75, e-mail: office_demf@put.poznan.pl, www.fem.put.poznan.pl

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Chcesz zostać ekspertem
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy?
Umiesz i lubisz pracować w zespole?
Studia I stopnia - inżynierskie
• Stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia
Specjalności
• ergonomia i bezpieczeństwo pracy
(stacjonarne i niestacjonarne)
• zarządzanie bezpieczeństwem pracy
(stacjonarne i niestacjonarne)

Predyspozycje kandydata
• potrzeba rozwoju i zdobywania wiedzy
na studiach wyższych
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka kultura osobista

Kariera po studiach
• małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracji państwowej, gospodarczej i oświatowej zajmujące się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy
• eksperci w biurach projektowych
i doradczych
• szkolnictwo
• instytucje zajmujące się poradnictwem
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
inżynierii bezpieczeństwa
• własna działalność

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11, tel.: +48 (61) 665 34 23 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 34 25 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 33 75, e-mail: office_demf@put.poznan.pl, www.fem.put.poznan.pl
STRONY 34 - 35

ZARZĄDZANIE

Jesteś urodzonym menadżerem?
Fascynuje Cię zarządzanie?
Studia I stopnia - inżynierskie
Specjalność:
• Techniczno-handlowa
(stacjonarne i niestacjonarne)
• Engineering with commerce
(stacjonarne w języku angielskim)
Studia II stopnia
Specjalności - studia stacjonarne:
• Systemy projakościowe i ergonomia
• Zarządzanie produkcją i usługami
(studia stacjonarne)
• Zarządzanie zasobami i marketingiem
przedsiębiorstw (studia stacjonarne)
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Corporate management (w języku
angielskim)
Specjalności – studia niestacjonarne:
• Biznes międzynarodowy
• Gospodarka elektroniczna
• Inżynieria komunikacji interpersonalnej
i public relations

• Logistyka systemów wytwórczych
i usługowych
• Marketing przemysłowy
• Organizacja i zarządzanie produkcją
• Systemy projakościowe i ergonomia
• Zarządzanie przedsiębiorstwem

Predyspozycje kandydata
• potrzeba rozwoju i zdobywania wiedzy
na studiach wyższych
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka kultura osobista

Kariera po studiach
• szeroki zakres prac łączący kwalifikacje
menadżerskie i inżynierskie
• stanowiska kierownicze
• wysoko wykwalifikowani specjaliści
w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
usługowych i handlowych różnych branż
• własna działalność

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11, tel.: +48 (61) 665 34 23 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 34 25 – studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 33 75, e-mail: office_demf@put.poznan.pl, www.fem.put.poznan.pl

TRANSPORT

Masz zdolności organizacyjne?
Uważasz, że kierowanie przedsiębiorstwem
transportowym to pomysł na karierę?
Specjalności
• ekologia transportu
• inżynieria transportu rurociągowego
• logistyka transportu
• transport drogowy
• transport lotniczy
• transport szynowy
• transport żywności

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
• zdolności organizacyjne

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

Kariera po studiach
• zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
• zatrudnienie w bazach transportowych
wchodzących w skład przedsiębiorstw

realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą
i serwisem pojazdów oraz przewozem
osób i towarów w różnych działach
gospodarki
• zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu
materiałów niebezpiecznych
• kierowanie przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi przedsiębiorstwami
wykorzystującymi środki transportu
• organizowanie i zarządzanie działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego i szynowego
• nadzór procesów eksploatacji instalacji
niskociśnieniowych
• projektowanie systemów transportowych
• zatrudnienie w charakterze specjalisty
do obsługi naziemnej lotnisk

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 57 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 56 – studia niestacjonarne. fax: +48 (61) 665 24 02, e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl, www.fwmt.put.poznan.pl
STRONY 36 - 37

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (NA WYDZIALE MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU)

Wierzysz, że twórcza praca inżynierska stanie
się Twoją pasją? Jesteś gotowy rozwiązywać
problemy techniczne?
Specjalności
• inżynieria wirtualna projektowania
• maszyny spożywcze i chłodnictwo
• maszyny robocze
• pojazdy transportu masowego
• samochody i ciągniki
• silniki spalinowe
• technika cieplna
• mechatronika
• silniki lotnicze

Predyspozycje kandydata
• zainteresowanie twórcza pracą inżynierska
• gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych
i organizacyjnych
• zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach
• zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych dużych firm o zaawansowanej technologii, biurach projektowych i ośrodkach
badawczych
• zatrudnienie w zakładach produkcyjnych
i przedsiębiorstwach handlowych, a także
w przedsiębiorstwach eksploatujących
maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu w tym lotniczego
• prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług
serwisowych
• praca na następujących stanowiskach:
konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca technicznohandlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3, tel.: +48 (61) 665 23 57 – studia stacjonarne,
+48 (61) 665 23 56 – studia niestacjonarne. fax: +48 (61) 665 24 02, e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl, www.fwmt.put.poznan.pl

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Projektowanie nowych technologii
to Twoje marzenie?
Interesujesz się także chemią?
Specjalności
• composites and nonomaterials
• elektrochemia techniczna
• technologia organiczna
• technologia polimerów

Predyspozycje kandydata
• zdolności i zainteresowania przedmiotami
ścisłymi i przyrodniczymi
• predyspozycje do pracy laboratoryjnej
• chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach
• projektowanie i realizacja procesów
w szerokim zakresie
• praca w zakładach przemysłu
chemicznego
• praca w zakładach przemysłowych
o profilu niechemicznym
• praca w biurach projektowych, uczelniach
wyższych, instytutach naukowych,

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3
tel.: +48 (61) 665 23 52, 665 23 51, fax: +48 (61) 665 28 52, e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.fct.put.poznan.pl
STRONY 38 - 39

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Chcesz profesjonalnie dbać
o środowisko naturalne? Lubisz pracę
w laboratorium analitycznym?
Specjalności
• ekotechnologia
• monitoring

Predyspozycje kandydata
• zdolności i zainteresowania przedmiotami
ścisłymi i przyrodniczymi
• predyspozycje do pracy laboratoryjnej
• chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach
• praca w zakresie kontroli stanu środowiska
• praca służąca poprawie stanu otaczającej
nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
• zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących
się ochroną środowiska
• zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu
uprawnień)

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3
tel.: +48 (61) 665 23 52, 665 23 51, fax: +48 (61) 665 28 52, e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.fct.put.poznan.pl

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Chciałbyś wdrażać nowe technologie?
Interesuje Cię praca w przemyśle spożywczym
lub kosmetycznym?
Specjalności
• inżynieria bioprocesów i biomateriałów
• inżynieria chemiczna

Predyspozycje kandydata
• zdolności i zainteresowania przedmiotami
ścisłymi i przyrodniczymi
• predyspozycje do pracy laboratoryjnej
• chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Wzór rankingowy
W = JP + JO + 2M + 2Z

Kariera po studiach
• projektowanie procesów technologicznych
występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym,
zielarskim itp.

• szeroko pojęty przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
• analizy teoretyczno-doświadczalne procesów technologicznych
• projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących,
wykonywanie dokumentacji technicznej
• wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
• nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją
aparatury przemysłowej zatrudnienie
w instytutach naukowo-badawvczych,
szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury
procesowej

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3
tel.: +48 (61) 665 23 52, 665 23 51, fax: +48 (61) 665 28 52, e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.fct.put.poznan.pl
STRONY 40 - 41

REKRUTACJA KROK PO KROKU

REKRUTACJA
NA STUDIA I STOPNIA
Krok pierwszy:
Rejestracja elektroniczna - kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA, podaje
swoje dane osobowe i edukacyjne oraz ustala preferowaną kolejność kierunków, na które chce się ubiegać.
Krok drugi:
Opłata rekrutacyjna - dla każdego kandydata
generowane jest indywidualne konto bankowe, na które uiszcza się opłatę. Wniesiona
opłata nie podlega zwrotowi.
UWAGA!
Przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić czy w systemie KSANTYPA
pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne - wymaga to
ponownego zalogowania się w systemie.
Krok trzeci:
Dla kierunku Architektura i urbanistyka
- egzamin wstępny z rysunku.
Dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin wstępny
z rysunku połączony z oceną dorobku artystycznego.
Krok czwarty:
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji.

Krok piąty:
Składanie dokumentów - kandydat składa
komplet dokumentów w wiązanej teczce
(tylko na jeden kierunek) w dziekanacie wydziału, który prowadzi wybrany kierunek.
Na teczce należy napisać:
• imię i nazwisko,
• adres korespondencyjny,
• formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
• wydział
• kierunek studiów.
Jeśli procedura rekrutacyjna zakończyła się
pomyślnie, to zapraszamy wspólnie z Samorządem Studentów PP do udziału w obozie
integracyjno-szkoleniowym roku „0”.

WARTO WIEDZIEĆ:

Na Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne (dawniej dzienne)
i niestacjonarne (dawniej zaoczne, wieczorowe). Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, bądź w systemie sesji wieczorowych.
Kandydat może być przyjęty tylko na jeden
kierunek studiów (specjalność), ale ma prawo wskazać kilka kierunków (specjalności),
określając preferowaną kolejność, w jakiej
gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat
kwalifikowany jest na studia z zachowaniem
preferencji kierunków.
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być
przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Na Politechnice Poznańskiej funkcjonuje
trójstopniowy system studiów (studia I-go
stopnia - dawnej studia zawodowe lub inżynierskie, studia II-go stopnia - dawnej studia magisterskie uzupełniające, studia III-go
stopnia - studia doktoranckie).

Dokumenty można również przesłać pocztą,
muszą one jednak zostać dostarczone przed
upływam wyznaczonego terminu. Należy
upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów.

Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności, zgodnie
z Uchwałą Nr 50 Senatu Akademickiego PP
z dnia 27 maja 2009 r.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się
dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej
niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU
gdzie:

Wzory rankingowe
Architektura i urbanistyka

W = JP + JO + 1,5M + R

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

W = JP + JO + 1,5Y + T

Bioinformatyka
Budownictwo
Inżynieria środowiska

W = 0,5 JP + 0,5JO + 2,5M + 2X

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki)
Elektronika i telekomunikacja
Informatyka (Wydział Informatyki)

W = 0,5 JP + 0,5JO + 3,5M + X

Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka (Wydział Elektryczny)
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Logistyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = JP + JO + 2M + 2Z

• R - liczba punktów w przedziale od 0
do 500 za anonimowy, składający się
z dwóch sesji rysunkowych, egzamin
wstępny z rysunku, polegający na
sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku.
Warunkiem dopuszczenia do dalszego
postępowania kwalifikacyjnego jest
pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny
wynik egzaminu z rysunku uzyskany
w trakcie ubiegania się o przyjęcie na
studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia
niestacjonarne;
• T - liczba punktów w przedziale od 0 do
500 za anonimowy egzamin obejmujący
jedną sesję rysunkową sprawdzającą
umiejętność twórczego transponowania
przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz
sprawdzenie zestawu pięciu prac malarskich i pięciu prac rysunkowych formatu
100x70 cm wykonanych przez kandydata. Warunkiem dopuszczenia do dalszego
postępowania kwalifikacyjnego jest
pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny
wynik egzaminu z rysunku uzyskany
w trakcie ubiegania się o przyjęcie na
studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia
niestacjonarne.

STRONY 42 - 43
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a ponadto w przypadku:

X = XPODST + XROZ

KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH
TZW. „NOWĄ MATURĘ”:

gdzie:

• JP - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi pisemnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego
na poziomie podstawowym,
• JO - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi pisemnego
egzaminu maturalnego z języka obcego
na poziomie podstawowym; w przypadku
zdawania egzaminu z dwóch języków
wybierany jest wynik korzystniejszy dla
kandydata (dla absolwentów szkół lub
oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali
język obcy w części pisemnej na poziomie
dwujęzycznym, JO = 100),
• M =MPODST + MROZ
gdzie:
MPODST - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie
podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),
MROZ - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie
rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

XPODST - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z chemii, fizyki i astronomii,
informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy
dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ
odnosi się do tego samego przedmiotu;
0 - w przypadku niezdawania egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów),
XROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku
Bioinformatyka) biologii na poziomie
rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla
kandydata z uwzględnieniem, że XPODST
odnosi się do tego samego przedmiotu;
0 - w przypadku niezdawania egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów),
• Y = YPODST + YROZ
gdzie:
YPODST – liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z historii, historii muzyki lub
historii sztuki na poziomie podstawowym
(wynik korzystniejszy dla kandydata
z uwzględnieniem, że YROZ odnosi się do

tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego
z tych przedmiotów),
YROZ – liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki
lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata
z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do
tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego
z tych przedmiotów).
• Z =ZPODST + ZROZ
gdzie:
ZPODST - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy
dla kandydata z uwzględnieniem, że ZROZ
odnosi się do tego samego przedmiotu;
0 - w przypadku niezdawania egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów),
ZROZ - liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z biologii, chemii, fizyki
i astronomii, geografii lub informatyki
na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego
samego przedmiotu; 0 - w przypadku

REKRUTACJA KROK PO KROKU
niezdawania egzaminu z żadnego
z tych przedmiotów)
UWAGA:
Wynik egzaminu maturalnego w części
pisemnej na poziomie podstawowym
z przedmiotu, który zdawany był w części
pisemnej na poziomie rozszerzonym,
ustala się następująco:
a) dla wyników w przedziale do 29%
PPODST = 2 PROZ
b) dla wyników w przedziale od 30%
PPODST = 0,5 PROZ + 50
gdzie:
PPODST - wynik egzaminu maturalnego
w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH
TZW. „STARĄ MATURĘ”:
• JP - liczba punktów przeliczeniowych za
najwyższą na świadectwie dojrzałości
ocenę z języka polskiego,
• JO - liczba punktów przeliczeniowych za
najwyższą na świadectwie dojrzałości
ocenę z języka obcego (w przypadku
kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości - za
najwyższą ocenę z dwóch świadectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej);
dla kandydatów zwolnionych z egzaminu
dojrzałości, tzn. finalistów olimpiad
z języków obcych oraz kandydatów
posiadających odpowiednie certyfikaty
językowe, a także dla absolwentów szkół
lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100,

PROZ - wynik egzaminu maturalnego
w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym.

• M - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu
pisemnego z matematyki M = 0),

Za PPODST przyjmuje się wynik
korzystniejszy dla kandydata (wynik
uzyskany na egzaminie maturalnym
lub wynik wyliczony na podstawie
powyższych wzorów), w przypadku
gdy kandydat zdawał egzamin w części
pisemnej zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

• X - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości
z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy
wyłącznie kierunku Bioinformatyka)
biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku
kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

• Y - liczba punktów przeliczeniowych za
ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki.
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla
kandydata, a w przypadku kandydatów,
którzy nie zdawali egzaminu z żadnego
z tych przedmiotów Y = 0,
• Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii
lub informatyki. Uwzględnia się wynik
korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali
egzaminu z żadnego z tych przedmiotów
Z = 0.
Oceny na świadectwie transformuje
się na punkty przeliczeniowe następująco:
dla sześciostopniowej skali ocen:
1. stopień celujący - 100,
2. stopień bardzo dobry - 85,
3. stopień dobry - 70,
4. stopień dostateczny - 50,
5. stopień dopuszczający - 30,
dla czterostopniowej skali ocen:
1. stopień bardzo dobry - 100,
2. stopień dobry - 70,
3. stopień dostateczny - 30.
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KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH
MIĘDZYNARODOWĄ MATURĘ
(Z DYPLOMEM INTERNATIONAL
BACCALAUREAT):
• JP - liczba punktów przeliczeniowych za
punkty uzyskane na egzaminie IB
z języka polskiego (maksimum100),
JO = 100
• M - liczba punktów przeliczeniowych za
punkty uzyskane na egzaminie IB
z matematyki,
• X - liczba punktów przeliczeniowych za
punkty uzyskane na egzaminie IB
z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy

wyłącznie kierunku Bioinformatyka)
biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku
kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Punkty egzaminu IB transformuje się na
punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba
punktów IB

Poziom
SL

HL

• Y - liczba punktów przeliczeniowych
za punkty uzyskane na egzaminie IB
z historii. 0 – w przypadku niezdawania
egzaminu z żadnego z tych przedmiotów,

7

100

200

6
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185

5
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170

4

55

155

• Z - liczba punktów przeliczeniowych
za punkty uzyskane na egzaminie IB
z biologii, chemii, fizyki, geografii lub
informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku
kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu
z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.
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SZCZEGÓŁY
Czytaj - na stronach www.put.poznan.pl
Zadzwoń - Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, tel. 61 665 35 48
Napisz - dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl
Przyjdź - Poznań, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, pokój 306
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REKRUTACJA
NA STUDIA II STOPNIA
Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest:
• przedłożenie przez kandydata dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich
tego samego lub pokrewnego kierunku
albo specjalności (ew. zaświadczenia
dziekanatu odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
• wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Krok pierwszy:
rejestracja elektroniczna - kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA, podaje
swoje dane osobowe i edukacyjne oraz ustala ranking kierunków (specjalności), na które chce się ubiegać.
Krok drugi:
opłata rekrutacyjna - dla każdego kandydata
generowane jest indywidualne konto bankowe, na które uiszcza się opłatę. Wniesiona
opłata nie podlega zwrotowi.
UWAGA!
Przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić czy w systemie KSANTYPA
pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne - wymaga to
ponownego zalogowania się w systemie.

Krok trzeci:
Rozmowa kwalifikacyjna, która obejmuje
treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów
Krok czwarty:
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji.
Krok piaty:
składanie dokumentów - kandydat składa
komplet dokumentów w wiązanej teczce
(tylko na jeden kierunek) w dziekanacie wydziału, który prowadzi wybrany kierunek.
Na teczce należy napisać:
• imię i nazwisko,
• adres korespondencyjny,
• tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
• wydział
• kierunek studiów/specjalność.
Warto wiedzieć:
Na Politechnice Poznańskiej funkcjonuje
trójstopniowy system studiów (studia I-go
stopnia - dawnej studia zawodowe lub inżynierskie, studia II-go stopnia - dawnej studia
magisterskie uzupełniające, studia III-go
stopnia - studia doktoranckie).

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne (dawniej dzienne i niestacjonarne (dawniej zaoczne, wieczorowe).
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, bądź w systemie sesji wieczorowych.
Kandydat może być przyjęty tylko na jeden
kierunek studiów (specjalność), ale ma prawo wskazać kilka kierunków (specjalności),
określając preferowaną kolejność, w jakiej
gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat
kwalifikowany jest na studia z zachowaniem
preferencji kierunków.
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno
być przez kandydata osobiście podpisane.
Dokumenty można również przesłać pocztą,
muszą one jednak zostać dostarczone przed
upływem wyznaczonego terminu. Należy
upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów.
Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż
2 miejsca) na poszczególnych kierunkach
studiów.

Kariera po Politechnice... jest nieunikniona ;),
a jeśli nie kariera to na pewno możliwość
zawodowej realizacji.
Uczelnia zapewnia swoim studentom nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale także wyposaża w umiejętności
mające ułatwić efektywny start na rynku pracy.

Politechnika Poznańska może pochwalić się posiadaniem własnego biura karier. Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów (CPK) jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną
by promować studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej na europejskim i światowym rynku pracy, pomagać im w planowaniu ścieżek kariery zawodowej,
w wejściu, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.
CPK oferuje studentom i absolwentom informacje, spotkania, warsztaty, bazy danych, targi pracy.
Koniecznie trzeba odwiedzić biuro CPK, które mieści się w Budynku Stołówki Politechniki Poznańskiej, przy ul. św. Rocha 11, 61-142 Poznań, e-mail: cpk@put.poznan.pl

Więcej informacji szukaj pod adresem

www.cpk.put.poznan.pl
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POLITECHNIKA POZNAŃSKA
60-965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Tel.: +48 (61) 665 3548, Fax. +48 (61) 665 3750
e-mail: dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl

