
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Celem studiów jest 
przygotowanie absolwen-
tów do kreatywnej pracy 
inżynierskiej w sferze 
zarządzania i inżynierii 
produkcji tak, aby potra-
fili łączyć nowoczesną 
wiedzę i umiejętności 
inżynierskie z praktyką 
gospodarczą.

prof. dr hab. Stefan Szymura

JAK UCZYmY?
Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, naj-
nowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inży-
nierii produkcji, a także nowoczesne laboratoria z fizyki, 
metrologii i projektowania. Są z nami uznani w kraju  
i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produk-
cji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, semina-
riów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.

CZEgO UCZYmY? 
Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnie-
nia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych 
na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci 
będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i pra-
wa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawan-
sowanych technik informatycznych.

NIECh INNI CI ZAZDROsZCZĄ
Praca dla NASA? Nasi absolwenci spełniają swoje ma-
rzenia! Krzysztof Rudnicki w ramach pracy dyplomowej 

wykonał zapadkę, która została użyta w następcy sate-
lity Hubble’e. Może Ty opracujesz coś równie innowa-
cyjnego?

WEJDź NA WYŻsZY POZIOm
Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy  
i umiejętności, uczestnicząc w Studenckich Kołach Na-
ukowych:
•	Młodzi	 Projektanci - działalność z zakresu zarzą-

dzania,
•	ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.
W czasie studiów studenci mają możliwość zdobycia 
dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsz-
tatom i kursom:

• AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Au-
todesk),

• AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Między-
narodowy Certyfikat firmy Autodesk),

• Programista obrabiarek CNC.

Tym, co wyróżnia nasz kierunek jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. 
Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowo-
czesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami propo-
nują tematy pracy dyplomowej, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. 
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem 
możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

sPECJALNOŚCI:
• automatyzacja produkcji i systemy  

mechatroniczne
• zarządzanie produkcją i usługami
• inżynieria jakości
• zarządzanie innowacjami i projektami

FORmA sTUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYsKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
inżynier 

CZAs TRWANIA sTUDIÓW: 
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDmIOTY:
• zarządzanie produkcją i usługami
• procesy produkcyjne
• logistyka w przedsiębiorstwie
• zarządzanie jakością

przedmioty na specjalności zarządzanie  
produkcją i usługami:
• projektowanie procesów technologicznych
• technologiczne przygotowanie produkcji 

wspomagane komputerowo
• systemy CAP/CAM i OSN

przedmioty na specjalności inżynieria jakości:
• procesy produkcyjne
• logistyka w przedsiębiorstwie
• zarządzanie jakością

przedmioty na specjalności automatyzacja  
produkcji i systemy mechatroniczne:
• mechatronika w inżynierii produkcji
• podstawy automatyki i robotyki
• programowanie maszyn CNC
• sterowniki sieci przemysłowych – sterowniki 

PLC

przedmioty na specjalności zarządzanie  
innowacjami i projektami:
• warsztaty z kreatywnego rozwiązywania  

problemów
• ocena ryzyka wdrażania innowacyjnych  

rozwiązań
• zarządzanie finansami w projekcie

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po III roku w zakładach produkcyjnych i usługo-
wych)

UCZELNIE PARTNERsKIE:
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia 
• Universidad de León, Hiszpania 
• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 

Portugalia
• HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy

PO sTUDIACh:
• Absolwent przygotowany jest do prowadzenia 

własnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak 
również do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera 
produkcji, inżyniera rozwoju produktu w dziale 
projektowania konstrukcyjnego czy technicz-
nego, inżyniera ds. jakości, kierownika zespołu 
zadaniowego, organizacyjnego lub techniczne-
go przygotowywania produkcji

• może także kontynuować edukację na studiach 
drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju 
lub za granicą
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