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TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI  
ROLNO-SPOŻYWCZEJ 

 

Studia I stopnia – inżynierskie, kierunek: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA  

Kierunek technika rolnicza i leśna jest kierunkiem o charakterze techniczno – rolniczym.  

Absolwenci tego kierunku posiadają szeroki zakres wiedzy technicznej, uzupełnionej wiadomościami z dziedziny rolnictwa, 

leśnictwa i ekologii. Taka wiedza zapewnia absolwentom nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w 

przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych, czystych pod względem 

ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania.  

 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani:  

• w przemyśle maszynowym i pokrewnych, w zakładach zajmujących się 

wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, 

• w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz 

związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów 

technologicznych, 

• w jednostkachodbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach 

akredytacyjnych i atestacyjnych, 

• w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, 

• w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych 

wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 

Studia prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez specjalności. 

Kształcenie prowadzone jest w następujących obszarach: 
 przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmioty humanizujące, technologia 

informatyczna), 

 nauki podstawowe (matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska), 

 przedmioty kierunkowe:  

mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, 

technologia materiałów, elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, 

technika cieplna, inżynieria procesowa, fizyczne właściwości materiałów 

biologicznych, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, pojazdy rolnicze i leśne, maszyny 

rolnicze, rolnictwo precyzyjne, maszyny leśne, eksploatacja techniczna, użytkowanie 

maszyn rolniczych, podstawy agrobiznesu, zarządzanie i logistyka w 

przedsiębiorstwie, inżynierskie środowiska obliczeniowe i projektowe. 

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską. 
 

 

Studia II stopnia – magisterskie, kierunek: INŻYNIERIA 
PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ 

 

 

Celem kształcenia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-
spożywczej jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy z zakresu 

zaawansowanych technik projektowania, symulacji i  optymalizacji operacji w 

technologiach oraz systemach w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-

spożywczym, a także wykorzystywania systemów satelitarnych technik w 

sterowaniu produkcją i  eksploatacją maszyn i urządzeń oraz wiedzy na tematy 

zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji 

indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów. 

Studia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej 
zapewniają wykształcenie specjalistów związanych z branżą rolno-spożywczą.  

Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w 

jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i 

małych przedsiębiorstwach. Ponadto jest przygotowany do rozwijania własnych 

umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową magisterska. 
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Oferowane kierunki studiów w roku 2018/2019:  

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE: 

(rekrutacja w lipcu 2018) 

1. Energetyka, 

2. Inżynieria Bezpieczeństwa, 

3. Mechanika i budowa maszyn, 

4. Mechatronika, 

5. Technika rolnicza i leśna. 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów (3,5 roku). 

Prowadzone są na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE: 

(rekrutacja w lutym 2019) 

1. Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej, 

2. Mechanika i budowa maszyn, 

3. Mechatronika. 

Studia magisterskie trwają 3 semestry (1,5 roku). 

Prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Warunkiem rozpoczęcia studiów magisterskich jest ukończenie 

studiów inżynierskich. 

Na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk Technicznych  
szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym: 

• Najnowsze osiągnięcia w konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń, 

• Najnowsze technologie w zakresie procesów sterowania i diagnostyki, 

• Komputerowe wspomaganie projektowania oraz komputerowe wspomaganie analiz inżynierskich. 
 

Więcej informacji:  
www.uwm.edu.pl/wnt 

Z drugiej strony umieszczony został opis 
kierunku studiów. Kolejne kierunki opisane s ą 

w innych materiałach.  
 


