
Kierunki  studiów dla klasy INŻYNIERYJNO - INFORMATYCZNEJ 

NAZWA 
KIERUNKU 

CHARAKTERYSTYKA PRACA 

architektura i 

urbanistyka 

-Planowanie przestrzenne. 

-Projektowanie architektoniczne. 

-Wykonywanie i nadzór  

procesu inwestycyjnego. 

-w  biurach i pracowniach 

projektowych 

- w służbach i jednostkach 

inwestorskich oraz budowlanych,         

- własna działalność 

ekonomia Zadaniem ekonomistów jest gospodarowanie 

zasobami finansowymi, ludzkimi i 

materialnymi. Oznacza to, między innymi, 

umiejętność przeprowadzania analizy 

dostępnych lub tworzonych informacji, które 

mają służyć podejmowaniu racjonalnych 

decyzji. 

 

-w przedsiębiorstwach, organizacjach i 

instytucjach, głównie na stanowiskach 

operacyjnych bądź pomocniczych  w 

kraju lub  za granicą ,w banku w 

towarzystwie ubezpieczeniowym, w 

funduszach inwestycyjnych, w 

samorządąch  lokalnych.  

finanse i 

rachunkowość 

Celem studiów na kierunku finanse i 

rachunkowość jest przekazanie studentom 

konkretnych umiejętności umożliwiających 

prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie 

sukcesu na szczeblach kierowniczych w 

różnych firmach z uwzględnieniem instytucji 

finansowych i bankowych. 

- specjalista zarządzania finansami, 

specjalista rachunkowości ,  doradca 

finansowy i inwestycyjny, doradca 

podatkowy w placówkach bankowych, 

maklerskich,biurach rachunkowych 

 

fizyka W trakcie nauki zdobywa się wiedzę ogólną z 

zakresu fizyki opartą na gruntownych 

podstawach nauk matematyczno-

przyrodniczych. Absolwent posiada 

umiejętności rozumienia i ścisłego opisu 

zjawisk fizycznych, korzystania z 

nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz 

technicznych systemów diagnostycznych. 

 

Absolwent jest przygotowany do pracy 

w laboratoriach: badawczych, 

badawczo-rozwojowych i 

diagnostycznych oraz w szkolnictwie – 

po ukończeniu specjalności 

nauczycielskiej. 

gospodarka 

przestrzenna 

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną 

wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a 

absolwenci studiów inżynierskich – 

dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. 

 

-w zespołach przygotowujących 

opracowania i dokumenty planistyczne 

na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym, w pracowniach 

projektowych, w jednostkach 

administracji samorządowej i rządowej 

informatyka i 

ekonometria 

Absolwent powinien dysponować 

podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu 

szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i 

finansów; znać metody i narzędzia 

matematyczne, statystyczne i ekonometryczne 

niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych 

w skali mikro- i makroekonomicznej. 

 

 

 

 

 

 

 - we wszystkich podmiotach 

gospodarczych i instytucjach, w 

których wymagane jest stosowanie 

narzędzi matematycznych, 

statystycznych, ekonometrycznych i 

informatycznych. 

matematyka Absolwenci matematyki powinni stać się 

mistrzami matematyki oraz jej zastosowań. W 

zakresie ich umiejętności powinny znaleźć się: 

przeprowadzanie dowodów (rozumowań) 

matematycznych, w szczególności klarownej 

Absolwenci powinni być przygotowani 

do pracy w instytucjach 

wykorzystujących metody 

matematyczne, a po ukończeniu 

specjalności nauczycielskiej, mogą 
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identyfikacji założeń i konkluzji, 

dokonywanie złożonych obliczeń, 

przedstawianie w różnych formach treści 

matematycznych 

pracować w szkolnictwie. 

automatyka i 

robotyka 

Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno 

teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń 

sterujących obiektami technicznymi i 

procesami technologicznymi bez udziału 

człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. 

Absolwent tego kierunku ze stopniem 

magistra przygotowany jest do 

twórczej pracy inżynierskiej oraz do 

prac badawczych związanych z 

rozwojem, komputeryzacją i 

modernizacją. 

budownictwo Dziedzina działalności człowieka związana ze 

wznoszeniem obiektów budowlanych, 

podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria 

lądowa i wodna. Jego głównym zadaniem jest 

wznoszenie nowych budowli 

-w administracji i jednostkach 

samorządu terytorialnego 

-w placówkach naukowo-badawczych i 

szkolnictwie 

-w placówkach handlujących 

materiałami budowlanymi 

- w firmach budowlanych 

 

elektronika i 

telekomunikacja 

Dział nauki zajmujący się podstawami fizyki 

magnetycznej i elektrycznej oraz informatyki. 

 

 

 

 

- biura informatyczne 

-szkolnictwo 

-projektowanie systemów 

telekomunikacyjncych 

energetyka Energetyka to dział nauki i techniki, a także 

gałąź przemysłu, których zadaniem jest 

przetwarzanie dostępnych form energii na 

postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu 

wszelkich procesów przemysłowych, a także 

napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w 

życiu codziennym. 

 Absolwent jest przygotowany do:          

- projektowania i prowadzenia 

procesów stosowanych w energetyce i 

przemysłach pokrewnych,  

- prowadzenia badań procesów 

przetwarzania energii maszyn i 

urządzeń energetycznych, realizacji 

modernizacji procesów i maszyn oraz 

wdrażania nowych technologii,  

-  zakładania małych firm i zarządzania 

nimi. 

geodezja i 

kartografia 

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach 

którego przekazywana jest wiedza z zakresu 

wyznaczania położenia obiektów w 

przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a 

także badania i pomiarów deformacji Ziemi. 

-w firmach zajmujących się 

budownictwem, w firmach 

geodezyjnych, w górnictwie, w 

przedsiębiorstwach poszukujących 

złoża surowców 

informatyka Studia uczą budowy i programowania 

komputerów, ich wykorzystania w pracy z 

sieciami komputerowymi, bazami danych itd. 

Absolwent powinien posiadać podstawową 

wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, 

grafiki komputerowej i komunikacji człowiek 

– komputer. 

Najkrócej – wszędzie, gdyż na 

informatyków czeka praca w Polsce i 

na świecie, zarówno w wielkich 

koncernach, jak i w małych firmach. 

Ciągle są też niezagospodarowane 

„nisze”, które czekają na odkrywców-

samotników… 

inżynieria 

biomedyczna 

Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu 

inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze 

informatyki medycznej, elektroniki 

medycznej, biomechaniki inżynierskiej, 

inżynierii biomateriałów.  Absolwent potrafi 

korzystać z nowoczesnej aparatury oraz 

systemów diagnostycznych i terapeutycznych 

opierających się na metodach, technikach  i 

technologiach teleinformatycznych, 

informatycznych, elektronicznych i 

materiałowych. 

Praca Absolwent może podjąć pracę w 

szpitalach, jednostkach klinicznych, 

ambulatoryjnych i poradniach oraz 

innych jednostkach organizacyjnych 

lecznictwa 

inżynieria 

chemiczna i 

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną 

z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 

Absolwent powinien być 

przygotowany do pracy w: biurach 
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procesowa i technicznych oraz umiejętności 

wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu 

z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 

 

inżynierskich i pracowniach 

projektowych, różnych gałęziach 

przemysłu przetwórczego, przemyśle  

chemicznym, farmaceutycznym, 

spożywczym, kosmetycznym, 

metalurgicznym, energetycznym, 

maszynowym, elektronicznym – oraz 

drobnej wytwórczości 

inżynieria 

środowiska 

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę 

z zakresu podstaw nauk matematyczno-

przyrodniczych i technicznych oraz 

umiejętności korzystania z niej w pracy 

zawodowej i życiu z zachowaniem norm 

prawnych i etycznych, posiadać wiedzę z 

zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i 

zewnętrznego; posiadać umiejętności 

rozwiązywania problemów o charakterze 

projektowym, inwestycyjnym i 

eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, 

instalacji oraz obiektów służących do 

kształtowania i ochrony środowiska. 

 

Absolwent studiów powinien być 

przygotowany do projektowania, 

wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i 

obiektów technicznych, w tym do 

badań eksploatacyjnych, pomiarów 

diagnostycznych oraz kontroli jakości 

stosowanych technologii i urządzeń. 

logistyka Logistyk posiada  wiedzę  z zakresu 

funkcjonowania nowoczesnych systemów 

logistycznych oraz podstaw  nauk 

ekonomicznych, organizacji i zarządzania, 

posiadają umiejętności menedżerskie oraz 

dotyczące rozwiązywania problemów 

logistycznych za pomocą metod i technik 

inżynierskich 

-w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

w przedsiębiorstwach logistycznych,     

- w  jednostkach projektowych i 

doradczych zajmujących się logistyką,  

w jednostkach gospodarczych  

lotnictwo i 

kosmonautyka 

Po ukończeniu studiów na tym kierunku 

student otrzymuje miano magistra inżyniera w 

wybranej specjalizacji. 

Absolwenci powinni mieć zatem opanowane 

umiejętności i wiedzę w zakresie konstrukcji, 

produkcji i eksploatacji zarówno statków 

powietrznych, jak i obiektów kosmicznych. 

Wiedza ta powinna obejmować nowoczesne 

technologie i środki informacyjne oraz 

wymagania międzynarodowych instytucji 

lotniczych. 
 
 
 
 

-w firmach zajmujących się budową 

maszyn i licencją lotniczą 

- na stanowisku pilota  

-  w biurach konstrukcyjnych 

zajmujących się projektowaniem 

samolotów innych maszyn 

mechanika i 

budowa maszyn 

Absolwenci kierunku posiadają podstawową 

wiedzę i umiejętności konieczne do 

zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, 

wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają 

gruntownie zasady mechaniki oraz 

projektowania. Wykorzystują nowoczesne 

narzędzia obliczeniowe. Są przygotowani do 

realizacji procesów wytwarzania, montażu i 

eksploatacji maszyn, prac wspomagających 

ich projektowanie, doboru materiałów, oraz 

sprawowania nadzoru eksploatacyjnego, a 

także do zarządzania pracą zespołów, 

koordynacji pracy, kontroli wyników.   

- w przedsiębiorstwach przemysłu 

maszynowego oraz innych, 

zajmujących się wytwarzaniem i 

eksploatacją maszyn, w jednostkach 

projektowych, konstrukcyjnych i 

technologicznych oraz związanych z 

organizacją produkcji i automatyzacją 

procesów technologicznych, mogą 

znaleźć zatrudnienie na stanowiskach 

związanych z odbiorem technicznym 

produktów i materiałów. 

mechatronika Absolwent posiada podstawową wiedzę z Absolwent jest przygotowany do pracy 
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zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji 

maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i 

robotyki oraz sterowania. Posiada 

umiejętności integracji tej wiedzy przy 

projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji 

produktów oraz analizy produktów w ich 

otoczeniu. 

w przemyśle wytwarzającym układy 

mechatroniczne – elektromaszynowym, 

motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa 

domowego, lotniczym, obrabiarkowym 

nawigacja Absolwent posiada umiejętności posługiwania 

się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, 

środków transportu i komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza zawodowa i kompetencje 

absolwentów kierunku nawigacja 

odpowiadają standardom zawartym w 

Międzynarodowej konwencji o 

wymaganiach w zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania im świadectw 

oraz pełnienia wacht (STCW 78/95), 

przez co po odbyciu odpowiedniej 

praktyki morskiej mogą oni uzyskać 

międzynarodowe uprawnienia do 

pełnienia funkcji oficerskich w dziale 

pokładowym na statkach morskich. 

papiernictwo i 

poligrafia 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z 

zakresu technologii papiernictwa i poligrafii 

oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. 

-  zakładach produkcyjnych: 

papierniczych, poligraficznych i 

pokrewnych,  

-  zakładach budowy i remontu maszyn 

oraz urządzeń papierniczych i 

poligraficznych,  

-  biurach projektowych,  

-  laboratoriach branżowych, 

zarządzanie i 

inżynieria 

produkcji 

Absolwenci są przygotowani m.in. do 

zarządzania procesami produkcyjnymi w 

wybranym zakresie inżynierii produkcji, 

projektowania nowych i nadzorowania 

istniejących procesów i systemów 

produkcyjnych i eksploatacyjnych, 

nadzorowania, doboru i szkolenia personelu, 

zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, 

zarządzania przedsiębiorstwem. 

Możliwe zatrudnienie w 

przedsiębiorstwach zajmujących się 

wybranym zakresem inżynierii 

produkcji, jednostkach projektowych i 

doradczych, gospodarczych i 

administracyjnych, w których 

wymagana jest wiedza techniczna, 

ekonomiczna i informacyjna oraz 

umiejętności organizacyjne. 

górnictwo i 

geologia 

Górnictwo i geologia jest kierunkiem 

łączącym w sobie wiedzę z zakresu nauk o 

ziemi, nauk matematycznych i technicznych. 

-  projektowania i prowadzenia ruchu 

zakładu górniczego,  

-  robót geologicznych i mierniczych,  

-  prowadzenia robót w celu ochrony 

terenów górniczych,  

- projektowania i eksploatacji maszyn i 

urządzeń górniczych oraz urządzeń 

elektrycznych, 
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