
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Energetyka 1. Chemia

2. Fizyka **

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.

Wydział Nauk Technicznych

ul. Michała Oczapowskiego 11
10-719 Olsztyn

       /wnt.uwmwww.uwm.edu.pl/wnt

89 523 36 23
89 524 51 40
89 523 34 76mechanik@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa pozwala studentowi zdobyć wiedzę z zakresu 
nauk technicznych, bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania 
i eksploatacji: maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. W trakcie nauki 
student poznaje problematykę bezpieczeństwa dotyczącą znajomości istnienia 
i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych i cywilnych oraz ich skutków, a także 
zapobiegania im. Nabywa umiejętności organizatorskie w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem. Otrzymuje przygotowanie do pracy związanej z funkcjonowaniem 
systemu bezpieczeństwa, ochrony ludzi i mienia, ochrony zdrowia i życia człowieka 
w środowisku pracy. 

Absolwent specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa będzie mógł pełnić 
funkcje organizatorskie w:
 zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 
 kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, warunków 

pracy i standardów bezpieczeństwa. 

Absolwent po ukończeniu specjalności bezpieczeństwo pracy może podjąć pracę 
związaną z:
 funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa, ochrony ludzi i mienia, 
 ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym w służbie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w małych,
 średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 organach nadzoru nad warunkami pracy. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

 inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne 

Kierunek energetyka kształci studentów z zakresu nauk ogólnych, podstawowych 
i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, nauka o materiałach, 
elektrotechnika, elektronika, automatyka, termodynamika, gospodarka energetyczna, 
technologia i projektowanie maszyn energetycznych, energetyka cieplna, 
niekonwencjonalne źródła energii oraz ekologia. Kierunek przygotowuje studentów do 
rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz 
nauk technicznych, które mają zastosowanie w projektowaniu, budowie, remontach 
maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych i sprzedaży energii. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów 

energetycznych, 
 zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem 

i dystrybucją energii,
 będzie mógł zajmować stanowiska pracy związane z problematyka energetyki 

w jednostkach samorządowych,
 interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentowi znaleźć zatrudnienie nie 

tylko w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją energii, a przede 
wszystkim, w wielu gałęziach przemysłu, w działach mechaniczno-
energetycznych.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

ENERGETYKA

INŻYNIERIA 
BEZPIECZEŃSTWA

MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

TECHNIKA 
ROLNICZA I LEŚNA 

TECHNOLOGIA DREWNA

ENERGETYKA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - inżynieria systemów bezpieczeństwa; bezpieczeństwo 
pracy

 inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne 

WYDZIAŁ
 NAUK TECHNICZNYCH

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Inżynieria bezpieczeństwa

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka **

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

Technika 

Rolnicza i leśna 

Technologia drewna



MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn; inżynierskie 
zastosowanie komputerów w budowie maszyn; mechatronika w inżynierii 
mechanicznej

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn obejmują zagadnienia z zakresu 
mechaniki oraz technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik 
wytwarzania wspomaganego technikami komputerowymi. Student w trakcie 
kształcenia  formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich 
z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych.

Absolwent pierwszego stopnia znajdzie zatrudnienie w:

 zakładach przemysłu maszynowego, 
 jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, 
 jednostkach odbioru technicznego, 
 jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Absolwent drugiego stopnia specjalności : 

1. Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn znajdzie zatrudnienie jako:

 inżynier utrzymania ruchu maszyn w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach 
przemysłowych i transporcie, 

 specjalista eksploatacji pojazdów i maszyn, 
 projektant urządzeń technicznych z uwzględnieniem zasad logistyki, eksploatacji 

i diagnostyki,
 inżynier zastosowania komputerów w budowie maszyn,
 technolog, specjalista zarządzania produkcją w nowoczesnych 

przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE 
w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

2. Mechatronika w inżynierii mechanicznej będzie mógł podjąć pracę w: 

 przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, spożywczego, 
maszynowego, 

 jednostkach technicznych obsługi rolnictwa
         i leśnictwa wykorzystując wiedzę zakresu 
         projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa,
         eksploatacji i sterowania mechatronicznego: 
         samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, 
         maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych,
         urządzeń stosowanych w produkcji i 
         w medycynie.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

MECHATRONIKA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności -  bez specjalności

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

Student otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin 
kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, 
inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów. Ponadto zdobywa 
wiedzę specjalistyczna związaną z integracją systemów mechatronicznych ze strukturą 
zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych jak i z urządzeniami 
inteligentnego budynku, ADG, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie 
oraz w procesach produkcyjnych, a także mechatroniką urządzeń stosowanych 
w odnawialnych źródłach energii. 

Absolwent przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów 
technicznych z zakresu:

 projektowania, 
 wytwarzania,
 bezpieczeństwa, 
 eksploatacji i sterowania mechatronicznego: samochodów, ciągników, pojazdów 

specjalnych, maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych, urządzeń stosowanych 
w produkcji i w medycynie, 

 znajdzie zatrudnienie w dużych koncernach, 
 w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, 
 w jednostkach projektowych,
 w jednostkach badawczo-naukowych, 
 w jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, 
 w szpitalach,
 w średnich i małych przedsiębiorstwach. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek o charakterze techniczno-rolniczym, łączący wiedzę techniczną 
z wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Student zdobywa 
specjalistyczną wiedzę konieczną do formułowania i rozwiązywania współczesnych 
i przyszłych problemów techniki dotyczącej produkcji płodów rolnych, zabezpieczania 
ich jakości podczas przechowywania i przetwarzania w zakładach sektora rolno-
spożywczego. Posiada wiedzę, którą może wykorzystać w dziedzinie mechanizacji 
produkcji zwierzęcej i leśnej.

Absolwent znajduje pracę w zakładach produkcyjnych związanych z: 

 sektorem leśnym i energetycznym,
 w stacjach obsługi maszyn rolniczych, 
 w szkolnictwie, 
 w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu 

agrobiznesu.

Interdyscyplinarne przygotowanie pozwala na znalezienie zatrudnienia w: 

 przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno – 

spożywczego i leśnictwa,
 w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest 

wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

TECHNOLOGIA DREWNA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Student zdobywa wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna 
i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji 
i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki 
drewna; użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna; 
obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna, 
systemów projektowych obróbki oraz przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych 
wykorzystujących techniki informatyczne oraz zna i rozumie potrzeby rynku z jego 
preferencjami ekonomicznymi. 

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących 

drewno i wyroby jego przetwórstwa, w tym zajmujących się technologią mebli 
i wyrobów z drewna, a także wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do 
obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych,

 jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
 jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów 

technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

INŻYNIERIA PRECYZYJNA
W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności -  bez specjalności

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Kształcenie na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej pozwala 
na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zaawansowanych technik projektowania, 
symulacji i optymalizacji operacji w technologiach oraz systemach w produkcji rolniczej 
i przetwórstwie rolno-spożywczym. W trakcie trwania studiów student nabywa 
umiejętność wykorzystywania systemów satelitarnych technik w sterowaniu produkcją 
i eksploatacją maszyn i urządzeń. Poznaje zasady zarządzania i kierowania produkcją 
i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania 
innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości 
produktów.

Absolwent po ukończeniu studiów może:
 zajmować stanowisko specjalisty w branży rolno-spożywczej, 
 pracować w jednostkach projektowych, 
 jednostkach obsługi rolnictwa,
 w średnich i małych przedsiębiorstwach prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą.

OBSZAR ZATRUDNIENIA


