Wydział posiada systemy informatyczne pozwalające studentom
i pracownikom Wydziału na korzystanie z bezpłatnych wersji
programów np. Agrar Office, Autodesk, DreamSpark, FlexSim,
Google Apps, LabView, Matlab, Microsoft Office i Project,
Nawigator, Roboguide SimPRO, Statistica, Simulink itp.
Wydział posiada pełną akredytację Europejskiej Federacji
Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) co uprawnia - po
spełnieniu wymagań tego stowarzyszenia - do wykonywania zawodu
w UE.

REKRUTACJA
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Pokój 111

www.wipie.urk.edu.pl
tel. 12 662 46 16
rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
Aktualne informacje dotyczące elektronicznej rejestracji
(IRK) zamieszczone są na stronie Uczelni pod adresem:

www.urk.edu.pl
Nabór na studia odbywa się w systemie IRK.
Kandydat otrzymuje indywidualne konto IRK, wypełnia
formularz podania i wnosi opłatę za postępowanie
rekrutacyjne.
Osoby zakwalifikowane składają pełny zestaw dokumentów
w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną.
Warunki przyjęcia na studia:
- stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia: w
oparciu o wyniki egzaminu dojrzałości jednego spośród
następujących
przedmiotów:
matematyka,
fizyka
z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografia.

WYDZIAŁ
INŻYNIERII PRODUKCJI
I ENERGETYKI
ul. Balicka 116B
30-149 Kraków
Tel. 12 662 46 10, 12 662 46 12
Fax. 12 662 46 12

www.wipie.urk.edu.pl
wipie@urk.edu.pl
Kierunki studiów:

- stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia: na
podstawie: konkursu ocen z dyplomu ukończenia studiów
inżynierskich kierunkowych i pokrewnych.

> Transport i Logistyka
> Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
> Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
> Inżynieria Mechatroniczna (nowy kierunek)
System studiów dwustopniowy:
> stopień pierwszy - 3,5 roku, tytuł zawodowy - inżynier
> stopień drugi - 1,5 roku, tytuł zawodowy - magister
Wydział prowadzi kształcenie w systemie studiów:
> stacjonarnych (dziennych)
> niestacjonarnych (zaocznych)

KOMPETENCJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW

KIERUNEK STUDIÓW (profil ogólnoakademicki)

KIERUNEK STUDIÓW:

Transport i Logistyka

TRANSPORT I LOGISTYKA
Absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w dynamicznie
rozwijającym się sektorze TSL.
Posiadają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju
przedsiębiorstw
z
branży
logistyczno-spedycyjno
transportowej,
z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa.
Uzyskują kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów
transportowych i logistycznych.
Zaawansowana wiedza pozwala zrozumieć zasady normalizacji i zarządzania
jakością w logistyce oraz mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem,
a także procesami transportowo-logistycznymi. Posiada kompetencje
umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy
planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
Absolwenci potrafią wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne
w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafią projektować i eksploatować
technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów
olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów
i węgla drzewnego. Posiadają też umiejętności konstruowania i użytkowania
ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
Absolwenci studiów rozwiązują problemy zbierania zagospodarowania
odpadów produkcyjnych i komunalnych. Ich kompetencje zawodowe
obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach,
oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów
niebezpiecznych.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Absolwenci posiadają umiejętności z zakresu zarządzania, tj. planowania,
organizowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Połączenie wiedzy
technicznej, biologicznej i ekonomicznej ułatwia podjęcie własnej
działalności gospodarczej lub zatrudnienie w przedsiębiorstwach o różnym
profilu produkcyjnym lub usługowym. Znajomość profesjonalnych
programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje
z potrzebami współczesnego rynku pracy.
Potrafią samodzielnie opracowywać audyty i nadzorować przemysłowe
procesy produkcyjne.
Studia umożliwiają osiągnięcie kwalifikacji menadżerskich na różnych
poziomach zarządzania firmami produkcyjnymi i usługowymi.

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
Absolwenci posiadają umiejętności projektowania i programowania
zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych
stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania
cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia
urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania,
prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych
i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych
oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji.
Są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych
zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz
eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy
maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu
systemów informatycznych w procesach technologicznych.

Studia I-stopnia
Specjalności:
• Transport specjalistyczny i spedycja
• Systemy informatyczne w logistyce
Studia II-stopnia:
Specjalności:
• Zarządzanie w logistyce
• Inżynieria transportu i spedycja

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I-stopnia:
Specjalności:
• Organizacja systemów produkcyjnych
• Inżynieria systemów produkcyjnych
Studia II-stopnia:
Specjalności:
• Organizacja systemów produkcyjnych
• Inżynieria systemów produkcyjnych
• Agrotronika

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka
Odpadami
Studia I-stopnia:
Specjalności:
• Odnawialne źródła energii
• Gospodarka odpadami
Studia II-stopnia:
Specjalności:
• Odnawialne źródła energii
• Gospodarka odpadami
• Systemy energetyczne w budynkach

Inżynieria Mechatroniczna - nowy kierunek
Studia I-stopnia
Specjalności:
• Mechatronika w systemach produkcyjnych
• Systemy komputerowe w mechatronice

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA
studia doktoranckie
Prace doktorskie realizowane są w Katedrach w obrębie ich
problematyki badawczej.
Koła naukowe
Pracując w grupie studenci łączą wspólne zainteresowania
w Katedrach. Biorą udział w przygotowaniu, opracowaniu
i prezentacji wyników badań na krajowych oraz
międzynarodowych konferencjach i sesjach naukowych.

„Nie samą nauką student żyje”
Na Wydziale prężnie działa samorząd studencki, który bierze
aktywny udział w działaniach organizacyjno-promocyjnych.
Corocznie organizuje imprezy popularno-naukowe oraz rajdy
turystyczne i wycieczki studenckie.

