DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA

KIERUNKI STUDIÓW 2014/2015
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Architektura i urbanistyka (E2)









Automatyka i robotyka (E2)









Bioinformatyka





Budownictwo (E2)









Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych







Edukacja techniczno-informatyczna





Elektronika i telekomunikacja (E2)









Elektrotechnika









Energetyka









Fizyka techniczna





Informatyka (E2)









Inżynieria bezpieczeństwa









Inżynieria biomedyczna



Inżynieria chemiczna i procesowa





Inżynieria materiałowa







Inżynieria zarządzania (E1) (E2)









Inżynieria środowiska









Logistyka









Matematyka





Mechanika i budowa maszyn









Mechatronika













Techniczne zastosowania Internetu



Technologia chemiczna (E2)





Technologie ochrony środowiska





Transport









Zarządzanie i inżynieria produkcji









E1 - kierunek prowadzony również w j. angielskim na studiach I stopnia E2 - kierunek prowadzony również w j. angielskim na studiach II stopnia

I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
(Wydział Elektryczny) Automatyka, Robotyka,
Komputerowe systemy sterowania

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Inżynieria bioprocesów i biomateriałów, Inżynieria
chemiczna

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
(Wydział Informatyki) Automatyka, Mikrokomputerowe
systemy sterowania, Reprogramowalne systemy
sterowania, Smart Aerospace and Autonomous
Systems, Systemy wizyjne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Nanomateriały, Materiały metalowe i tworzywa
sztuczne

BUDOWNICTWO
Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Technologia
i organizacja budownictwa, Mosty i budowle
podziemne, Drogi i lotniska, Drogi kolejowe, Structural
engineering
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Multimedia i elektronika powszechnego użytku,
Radiokomunikacja, Sieci komputerowe i technologie
internetowe, Systemy telekomunikacyjne, Information
and Communication Technology
ELEKTROTECHNIKA
Inżynieria wysokich napięć, Sieci i automatyka
elektroenergetyczna, Systemy elektroenergetyczne,
Urządzenia i instalacje elektryczne, Elektryczne
układy mechatroniki, Mikroprocesorowe systemy
sterowania w elektrotechnice, Systemy pomiarowe
w przemyśle i inżynierii biomedycznej, Technika
świetlna, Układy elektryczne i informatyczne
w przemyśle i pojazdach
ENERGETYKA
Ekologiczne źródła energii elektrycznej,
Elektroenergetyka
FIZYKA TECHNICZNA
Nanotechnologie i materiały funkcjonalne, Symulacje
komputerowe, Optyka i elektronika kwantowa
INFORMATYKA
(Wydział Elektryczny) Bezpieczeństwo systemów
informatycznych, Programowanie systemów
mikroprocesorowych, Technologie informatyczne
INFORMATYKA
(Wydział Informatyki) Gospodarka elektroniczna,
Inteligentne systemy wspomagania decyzji,
Inżynieria komputerowa, Sieci komputerowe
i systemy rozproszone, Software Engineering,
Systemy informatyczne w zarządzaniu, Systemy
wbudowane i mobilne, Technologie przetwarzania
danych, Technologie wytwarzania oprogramowania
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie
bezpieczeństwem pracy

KAMPUS
Kampus Warta, czyli miejsce gdzie koncentruje się
życie studentów Politechniki Poznańskiej.
Mają tu wszystko, co niezbędne do nauki, mieszkania,
wypoczynku i kontaktu z otoczeniem. Jest to miejsce,
które buduje to, co na tej uczelni niepowtarzalne, czyli...

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Zaopatrzenie w wodę, Ochrona wód i gleby,
Zaopatrzenie w ciepło, Klimatyzacja i ochrona
powietrza

KLIMAT
Bez tego studiowanie staje się jałowe. Politechnika
Poznańska klimat dodaje gratis. Tutaj poznasz swoich
przyjaciół, z którymi spędzisz niezapomniane chwile.
A dzięki pracownikom uczelni zrozumiesz, że studiowanie to nie tylko ciężka praca, ale także intelektualna przygoda. Gwarantujemy życzliwość, zrozumienie
i niezłą atmosferę.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Corporate Management, Systemy projakościowe
i ergonomia, Zarządzanie produkcją i usługami,
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie
zasobami i marketingiem przedsiębiorstw
LOGISTYKA
Logistyka przedsiębiorstwa, Logistyka łańcuchów
dostaw
MECHATRONIKA
Inżynieria w medycynie, Konstrukcje
mechatroniczne, Mechatronika w środkach
transportu
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania, Inżynieria
mechaniczna, Konstrukcja maszyn i urządzeń,
Technologia przetwarzania materiałów, Diagnostyka
maszyn i systemy pomiarowe, Mechanika
materiałów i konstrukcji

ŻYCIE STUDENCKIE
Jest czas na naukę, na rozrywkę i pasję. Jesteś urodzonym organizatorem – wykorzystaj swoje zdolności
organizując imprezy studenckie. Lubisz wędrówki?
Polecamy Klub Górski: „Halny”. Masz umysł ścisły,
ale tak naprawdę chciałbyś spróbować jak to jest być
dziennikarzem – wtedy zaprasza Cię politechniczne
Radio Afera. Uczelniane Centrum Kultury oferuje

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Wydział Maszyn Roboczych i Transportu) Maszyny
robocze, Pojazdy transportu masowego, Samochody
i ciągniki, Silniki lotnicze, Silniki spalinowe,
Technika cieplna, Mechatronika, Inżynieria wirtualna
projektowania, Maszyny spożywcze i chłodnictwo

studentom możliwość rozwijania najróżniejszych
zdolności artystycznych. Politechnika szczyci się
zwłaszcza Zespołem Tańca Ludowego „Poligrodzianie”,
który od 36 lat promuje naszą Uczelnię na całym
świecie, od Montrealu po Pekin, od Santiago de Chile
po Manilę. Możliwości jest wiele, ale przede wszystkim stawiamy na...

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Technologia organiczna, Technologia polimerów,
Elektrochemia techniczna, Composites and
nanomaterials
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ekotechnologia, Monitoring
TRANSPORT
Transport drogowy, Transport szynowy, Ekologia
transportu, Logistyka transportu, Transport żywności,
Inżynieria transportu rurociągowego, Transport
lotniczy
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Informatyzacja produkcji, Systemy produkcyjne,
Ekoinżynieria, Zarządzanie jakością

SPORT
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
jest najliczniejszą organizacją studencką Politechniki.
Działa tu 30 sekcji sportowych, w których regularnie
i z powodzeniem ćwiczy prawie 1000 studentów,
a na dodatek wielu z nich osiąga znaczące sukcesy.
Do dyspozycji mają najlepsze w mieście outdoorowe
oświetlone boisko, halę sportową i siłownię.

DLA ABSOLWENTÓW
STUDIA DOKTORANCKIE
Wydział Budownictwa
• Budownictwo a środowisko (stacjonarne)
i Inżynierii Środowiska
Wydział Budowy Maszyn • Studia doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
(stacjonarne, niestacjonarne)
i Zarządzania
Wydział Elektroniki
• Technologie telekomunikacyjne - Telecommunications Technologies (stacjonarne)
i Telekomunikacji

• Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie
elektroenergetycznym*
• Inżynieria wysokich napięć*
• Metody informacyjne w mechatronice
• Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych
oraz instalacji elektrycznych
Wydział Elektryczny • Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie. Pomiary. Badania
• Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie*
• Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
• Technika mikroprocesorowa w przemyśle i energetyce
• Technika świetlna - teoria i praktyka*
• Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie
• Zrównoważony rozwój energetyczny w planach samorządów terytorialnych

Wydział Fizyki
• Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej
Technicznej

Wydział Elektryczny • Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna (stacjonarne)
Wydział Fizyki
• Fizyka techniczna – Technical physics (stacjonarne)
Technicznej
• Teoretyczne i praktyczne problemy informatyki (stacjonarne, niestacjonarne)
• Teoretyczne i praktyczne problemy automatyki i robotyki (stacjonarne, niestacjonarne)
Wydział Informatyki • Międzynarodowe studia doktoranckie: Erasmus Mundus Joint Doctorate
in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI-DC)

Wydział Inżynierii
• Zarządzanie i systemy produkcyjne (stacjonarne, niestacjonarne)
Zarządzania
Wydział Maszyn • Budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne)
Roboczych i Transportu • Transport (stacjonarne)
Wydział Technologii
• Technologia chemiczna (stacjonarne)
Chemicznej
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauka o Materiałach”, prowadzone w języku angielskim, tworzone przez
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej i Wydział Technologii Chemicznej

STUDIA PODYPLOMOWE
• Planowanie przestrzenne (dla architektów)

Wydział Architektury • Planowanie przestrzenne (dla niearchitektów)
• Techniki świetlne w architekturze

Wydział Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Wydział Budowy •
Maszyn •
i Zarządzania •
•
•
•
•

Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
Eurokody w praktyce
Inżynieria pożarowa budynków
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Ekotechnologie i montaż*
Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Narzędzia, metodologia i kultura Six Sigma
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Organizacja i zarządzanie produkcją
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
Twórcze konstruowanie
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce (ze specjalnościami: Lean Kaizen, Lean Six Sigma
oraz Systemy Zarządzania)

Wydział Informatyki

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wydział Inżynierii •
•
Zarządzania •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych*
Inżynieria komputerowa w systemach automatyki przemysłowej
Inżynieria oprogramowania*
Komputerowo wspomagane projektowanie i realizacja programowalnych systemów
sterowania
Przemysłowe systemy robotyki i automatyki
Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
Systemy automatyki i robotyki
Systemy baz danych

OFERTA

TECHNOLOGIE
W POZYTYWNYM
KLIMACIE

KSZTAŁCENIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe
Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii*
Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego
Organizacja i normowanie pracy
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Proinnowacyjne zarządzanie w Wielkopolskich MSP
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych
Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie E-biznesem
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi
Zarządzanie ryzykiem w bankach
Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi
Zarządzanie zakupami w nowoczesnym przedsiębiorstwie

• Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu

drogowego osób i rzeczy
Wydział Maszyn
• Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych*
Roboczych • Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
i Transportu • Gas Technology And Renewable Energy (Technologie gazowe i energetyka odnawialna)*
• Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

współfinansowany przez Unię Europejską
* Projekt
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

JEŚLI POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI
ZADZWOŃ Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, tel. 61 665 3548
NAPISZ dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl PRZYJDŹ Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 306

www.put.poznan.pl

