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MGR INŻ. ŁUKASZ NOWAK

ONE MORE LEVEL S.A. przewodniczący rady nadzorczej,
All in! Games Sp. z o.o. założyciel i członek zarządu,
www.allingames.com
Ponad to inwestor w innych podmiotach z branży nowych
technologi i biotechnologi.
,,Studia na naszym Wydziale to był czas, w którym zbudowałem w sobie
wysoki poziom dyscypliny i samooceny. Uświadomiłem sobie również,
jak bardzo studia są potrzebne do zdobycia wolności finansowej.
Umiejętności, które tam nabyłem i wciąż rozwijam to: budowanie relacji,
negocjacje i wystąpienia publiczne. "

MGR INŻ. MARCIN OSMAN

Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży, autor 6 książek
oraz wydawca bestsellerowych książek autorów takich
jak Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Fredrik Eklund,
Mark Cuban.W swojej karierze tworzył projekty
sprzedażowe i marketingowe dla międzynarodowych
brandów takich jak np.ING Bank Śląski, Cisowianka.
MGR INŻ. AGATA WORYNA

"Od 2016 roku samodzielnie prowadzę plantację borówki
wysokiej na śląsku. Studia na Wydziale Inżynierii
Produkcji i Energetyki UR dały mi wszechstronną wiedzę,
którą codziennie pogłębiam i wykorzystuję podczas pracy
w moim gospodarstwie, bo borówka to: fizyka, chemia,
biologia, mechanika i wiele innych...
nawet trajektoria lotu trzmiela ma tutaj znaczenie."
DR INŻ. JANUSZ ZEMANEK

Wójt Gminy Wilkowice

,,W czasie studiów aktywnie działałem w Samorządzie
Studenckim, z którym przez wiele lat współorganizowałem Dni
Mechanizatora.Byłem jednym z założycieli Sekcji Infrastruktury i
Logistyki Koła Naukowego WIPIE. Po studiach wraz ze wspólnikiem
założyłem i przez osiem lat prowadziłem przedsiębiorstwo
wyspecjalizowane w produkcji, przechowywaniu, konfekcjonowaniu i
dystrybucji warzyw. W 2018 roku po wygranych wyborach
samorządowych zostałem Wójtem Gminy Wilkowice (woj. Śląskie).
Aktualnie realizuję w Gminie trzecią największą inwestycję
kanalizacyjną w obszarach wiejskich na terenie Polski."

MGR INŻ. SEBASTIAN GADOMSKI

Pracuje w Schneider Electric Mikołów - firma zajmująca
się produkcją transformatorów. Sebastian zaczął pracę
jako stażysta w dziale metod na stanowisku inżyniera
technologa aktualnie jest inżynierem konstruktorem w
dziale technicznym, jego praca polega na tworzeniu
dokumentacji technicznej transformatorów olejowych oraz
usprawnianiu i optymalizowaniu konstrukcji owych maszyn.

https://wipie.urk.edu.pl/

MGR INŻ. MARCIN PIRGA

Marcin ma 26 lat i własną działalność
gospodarczą. Specjalizuje się w fotografii
miłości - Marcinpirga.pl . Stara się w to wkładać
całe serce, czas, rozwijać się i jeździć na różne
szkolenia. Studia na naszym Wydziale nauczyły
go biznesowego podejścia i działań
marketingowych na różnych obszarach.

MGR INŻ. MAGDALENA PAZDYK

Od 1.5 roku pracuje w firmie lotniczej na
Podkarpaciu, w której odbywała staż
organizowany przez Nasz Wydział. Pracuje na
stanowisku młodszego kontrolera jakości w
sekcji kontroli dostaw.

MGR INŻ. KAMIL BOJDO

Pan Kamil jest uczestnikiem II roku Szkoły Doktorskiej na
Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Wszystko zaczęło się
1 października 2014 roku w Auli 123 i trwa po dzień dzisiejszy to już 7 lat! Ukończył kierunek Odnawialnych Źródeł Energii
i Gospodarki Odpadami, był uczestnikiem stażu zagranicznego
organizowanego przez WIPIE. Z kolei działalność w
Wydziałowym Kole Naukowym przełożyła się na odkrycie w
sobie chęci zostania młodym naukowcem. ,,Do zobaczenia na
korytarzach uczelni i na wspólnych zajęciach!"

MGR INŻ. BARTOSZ TOMASZEK

Pracuje w firmie Columbus Energy S.A. - firma ta jest
liderem w Polsce w branży fotowoltaicznej, od niedawna
w swojej ofercie ma także pompy ciepła i magazyny
energii. Bartosz zaczął prace jako stażysta z "Programu
staży dla stuentów WIPIE". Aktualnie jest Starszym
specjalistą ds. serwisu, a także szkoli nowych
instalatorów oraz doradców energetycznych.

MGR INŻ. MACIEJ KALIŃSKI

Jeszcze od czasów studiów złączony z Funduszami
europejskimi, po etapie pozyskiwania finansowania
dla firm, podjął pracę w Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości. Jest odpowiedzialny za
rozliczanie projektów realizowanych w ramach RPO
WM przez małopolskich przedsiębiorców oraz pomoc
w prawidłowej realizacji projektów.

MGR INŻ. PIOTR MOCHALSKI

Pracuje w firmie IKEA Kraków od 2018 roku. Rozpoczął
swoją pracę jako pracownik gastronomii, a aktualnie
pełni obowiązki Commercial Bistro & SFM Managera.
Studia na Uniwersytecie Rolniczym, na WIPIE, nauczyły
go m.in sumienności, podstaw zarządzania oraz
marketingu.

www.facebook.com/WipieUR

INŻ. KAMIL HARĘDZIŃSKI

Kamil, już w liceum zajmował się montażem
instalacji fotowoltaicznych. Aktualnie prowadzi
własną działalność, miłośnik samochodów
elektrycznych. Wraz z firmą Ekosun dbają o czystą
i zieloną energię. Studia na wydziale zaszczepiły w
nim miłość do odnawialnych źródeł energii oraz
odpowiedzialność klimatyczną.

INŻ. PRZEMYSŁAW OBAJTEK

Pracuje dla Stora Enso, fińskiej firmy zajmującej się
produkcją papieru. Przemek pracuje w dziale
Containerboards, w zakres jego kompetencji
wchodzi szeroko pojęte koordynowanie łańcucha
dostaw dla krajów Ameryki Południowej, Australii
oraz krajów Bałkańskich. Transport kontenerowy
morski, intermodalny, drogowy oraz break bulk.

MGR INŻ. MONIKA PAWIŃSKA

Pracuje na Uniwersytecie od ponad 2 lat. Zajmuje się
promocją Wydziału IPIE, prowadzi szkolenia, jest
fotografem oraz laborantką w akredytowanym
laboratorium Technologii Produkcji I Oceny Jakości Biopaliw.
,,W swojej pracy łączę to co kocham najbardziej - stały kontakt
z ludźmi oraz naukę."

MGR INŻ. MATEUSZ PAGACZ
,,Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
Pierwszy kontakt z Dworcem w Krakowie miałem podczas odbywania stażu,
który realizowałem pod skrzydłami Uniwersytetu Rolniczego na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przez okres trzech miesięcy miałem okazję
poznać pracę wszystkich działów operacyjnych i czynnie uczestniczyć w ich
działaniach. Czas spędzony na stażu był bardzo owocny, zapewnił zdobycie
doświadczenia oraz umożliwił zastosowanie w praktyce umiejętności
zdobytych na studiach. Po roku od zakończenia stażu dostałem propozycję
pracy na Dworcu, z której skorzystałem. Obecnie w MDA pracuję już drugi rok,
na stanowisku Specjalisty ds. Platformy Komunikacji Samochodowej
uczestniczę w rozwijaniu programu wykorzystywanego przy kompleksowej
obsłudze dworców."

INŻ. KRZYSZTOF KRÓL

Pan Krzysztof zajmuje się sprzedażą maszyn w firmie
WIALAN. Wybór kierunku studiów nie był, więc
przypadkowy - ukończył Technikę Rolniczą i Leśną.
,,Połączenie pasji z wykształceniem, a potem pracą
jest czymś bezcennym na całe życie."

INŻ. ANNA JANIA

Pracuje w firmie Polplast Polska, która jest częścią grupy
przemysłowej PlastiWell, specjalizującej się w przetwórstwie tworzyw
sztucznych. Dzięki programowi staży studenckich realizowanym na
Wydziale, w którym wzięłam udział, zaczęłam pracę w właśnie w tej
firmie. Podczas stażu zdobyłam wiedzę ogólną dotyczącą działania
dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego w różnych obszarach jego
działalności takich jak magazynowanie, produkcja czy dystrybucja.
Obecnie pracuje jako Młodszy Specjalista do spraw Logistyki i Obsługi
klienta, a do moich głównych obowiązków należy realizacja zamówień
klientów oraz organizacja transportu i dystrybucji towarów.

www.instagram.com/wipie_urk

MGR INŻ. PAULINA MĘDRALA

Paulina po studiach na wydziale WIPIE rozpoczęła pracę
w salonie samochodowym. Odpowiedzialna jest za pierwszy
kontakt z klientem. Zajmuje się obiegiem dokumentów
księgowych, obsługą telefoniczną oraz mailową klientów.
Dodatkowo koordynuje szkolenia pracowników, a także
pomaga w akcjach marketingowych. Dzięki studiom
nauczyła się obsługi wielu przydatnych programów, którymi
posługuje się na co dzień w pracy.

MGR INŻ. STANISŁAW ZDANEWICZ

W 1975 roku zdał egzaminy wstępne na Oddziale Techniki
i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie.
W czasie studiów był aktywnym działaczem młodzieżowym na
WTiER, a przez jedną kadencję członkiem Rady Wydziału.
W czerwcu 1980 roku rozpoczął pracę zawodową zgodną
z kierunkiem studiów, jako mechanizator w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej Przybysławice. W roku 1981 zaczął
pracować w Gminnej Spółdzielni SCh., jako Kierownik Obrotu
Rolnego. Po trzech miesiącach powierzono mu stanowisko
Specjalisty ds. Handlu i Usług , a po roku Rada Nadzorcza
Spółdzielni powołała go na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu
ds.Handlu Usług i Produkcji. W roku 1983 został powołany na
stanowisko Prezesa Zarządu i tą funkcję pełnił do grudnia
1990 roku. W czasie przeobrażeń gospodarczych postawił na
działalność prywatną zakładając spółkę w branży budowlanousługowej, a po roku usamodzielnił się w branży spożywczej
prowadząc działalność hurtową. W 1992 roku w ramach
poszukiwania nowych rynków zbytu przystąpił do spółki Market
Punkt sp. z o.o. .Firma obecnie ma 6500m2 powierzchni
sprzedaży w branży spożywczo-przemysłowej w Krakowie
i zatrudnia około 300 osób . W tak dużym zespole nastąpiła
specjalizacja, a mając przygotowanie techniczne nabyte na
WTiER zajmuje się sprawami technicznymi i rozwojem sieci.

MGR INŻ. ZDZISŁAW POTEMPA

Studia ukończył w listopadzie 1985 roku. Potem
pracował jako ślusarz, kierowca oraz spawacz.
Mmiędzyczasie odbył służbę wojskową 1 rok. Od 1989
roku współwłaściciel firmy POMAR sp. z o.o. Od 1995
roku pracuje w koncernie Ahold Polska jako dyrektor
sieci SESAM, potem jako dyrektor handlowy, następnie
COO na Polskę, oraz dyrektor do spraw franczyzy.
Od 2010 roku do teraz udziałowiec i prezes zarządu
SM Logistics p. z o.o.
,,Studia na tym wydziale to była świetna przygoda - choć
czasy były nie szczególne. Moje hobby to narty i
podróże.”

Absolwenci ukończyli studia na kierunkach:
Technika rolnicza i leśna
MGR INŻ.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Transport i logistyka

https://urk.edu.pl/

