
U c h w a ł a 
Senatu  Politechniki  Lubelskiej 

z  dnia   20  listopada  2003 r. 
 

w  sprawie  warunków i trybu rekrutacji  na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego          
w  roku  akademickim  2004/2005  i  2005/2006 

 
Na podstawie art. 141     Ustawy   o  szkolnictwie   wyższym z   dnia 12 września  

1990 r. (Dz.U. Nr  65, poz. 385) z późniejszymi zmianami,  Senat Politechniki Lubelskiej 
uchwala,  co następuje.  
 
1. Politechnika Lubelska dokonuje przyjęć na pierwszy  rok  studiów  dziennych                     

i  zaocznych  w  ramach  limitów  miejsc  ustalanych dla poszczególnych kierunków 
studiów przez  rektora  Politechniki. 

 
2. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne  powołane przez dziekanów 

i uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez rektora. Zadania komisji 
rekrutacyjnych określa rektor. 

 
3. Dziekani wydziałów sprawują osobisty nadzór nad przygotowaniem                        

i prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego na studia oraz odpowiadają  
za właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych niejawnych, objętych 
tajemnicą służbową. 

 
4. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów  

zawarte są w załącznikach do niniejszej uchwały, stanowiących jej integralną część. 
 
5. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy                

i przeprowadza się je z wykorzystaniem następującej skali ocen: 
celujący    6 
bardzo dobry               5 
dobry     4 
dostateczny    3 

   dopuszczający  (mierny)  2 
   niedostateczny   1 
 i  przy zastosowaniu odpowiedniego  systemu  punktowego. 
       

6. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia będą uwzględniane skale ocen                        
w zależności  od posiadanego przez kandydata  świadectwa dojrzałości. 

 
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia prowadzonym na podstawie średniej ocen         

z wybranych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości,  w przypadku występowania ocen 
podwójnych lub potrójnych z przedmiotu do obliczeń będą brane średnie tych ocen. 

 
8. Kandydaci posiadający certyfikaty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego       

w postępowaniu kwalifikacyjnym,  otrzymują następujące oceny: 
a) posiadający certyfikaty na poziomie podstawowym      5 (bardzo dobry) 
b) posiadający certyfikaty na poziomie rozszerzonym       6 (celujący) 
(Wykaz certyfikatów w Dzienniku Urzędowym MEN Nr 1 z dnia  17 kwietnia 2001 r. ) 
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9. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, turniejów                        
i konkursów, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, określa uzupełniona, załączona  
uchwała Senatu z  21 listopada 2002 r. (tekst jednolity uchwały). 

 
10. Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo uzyskane w systemie Matury 

Międzynarodowej (International Baccalaureate), którzy zrealizowali kurs matematyki na 
poziomie   zaawansowanym,   przyjmowani   będą   na  studia w  Politechnice Lubelskiej                   
z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na  prowadzone kierunki studiów – 
z wyjątkiem kierunku architektura    i urbanistyka, gdzie obowiązuje egzamin z rysunku. 
Należy przedłożyć świadectwo w języku polskim poświadczone przez  tłumacza 
przysięgłego. 

 
11. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej przysługuje również 

kandydatom kończącym zagraniczną szkołę średnią, jeśli świadectwo jej ukończenia 
porównywalne jest z polskim świadectwem dojrzałości.  Zaświadczenie o powyższym 
absolwent zagranicznej szkoły średniej może uzyskać w kuratorium oświaty właściwym  
dla miejsca zamieszkania kandydata.       

      Absolwentów  zagranicznych szkół średnich obowiązują  takie same zasady rekrutacji jak 
absolwentów polskich szkół średnich.   

      Kandydaci kończący średnią szkołę za granicą mogą być dopuszczeni do egzaminu 
wstępnego  na podstawie złożonego w obowiązującym terminie zaświadczenia o 
przystąpieniu do matury wraz z pozostałymi dokumentami. Przyjęcie na studia jest 
uwarunkowane złożeniem świadectwa dojrzałości  do dnia 30 sierpnia. 

 
12. Cudzoziemcy  przyjmowani  są  na  studia według  odrębnych  przepisów. 
 
13. Kandydaci,  którzy  otrzymali  pozytywne  wyniki  w  postępowaniu kwalifikacyjnym            

a nie zostali przyjęci na pierwszy rok studiów wybranego kierunku i rodzaju studiów,  
mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów.  

 
14. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywne wyniki w postępowaniu kwalifikcyjnym              

w innych uczelniach o zbliżonym zakresie egzaminów mogą ubiegać się o przyjęcie  na 
pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej 

 
15. Politechnika Lubelska, poza określonymi limitami miejsc, umożliwia studiowanie            

w charakterze wolnego słuchacza.   
     Wolnym słuchaczem może zostać kandydat, który spełnił wymagania  określone                

w  zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów w Politechnice  Lubelskiej  lub w innej  
uczelni o zbliżonych zasadach rekrutacji, a  nie  został przyjęty z powodu braku miejsc. 
Liczbę wolnych słuchaczy określa się na    około  10% ustalonego limitu miejsc. 
Udział w zajęciach dydaktycznych  w charakterze wolnego słuchacza jest odpłatny, 
wysokość opłaty ustala rektor. 

 
16. Od kandydatów na pierwszy rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 

- podanie na ustalonym formularzu wraz z życiorysem, 
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- świadectwo dojrzałości, kandydaci  z "nową maturą" również świadectwo ukończenia 
szkoły,  

- 4 fotografie o wymiarach  37x52  mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, 
- orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do 
studiowania na określonym kierunku, nie będzie przyjęty na ten kierunek studiów, 

- pokwitowanie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia. 
 

17. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia, wnoszą opłatę w wysokości ustalonej 
przez rektora. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 
18. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska i imienia  na  
wynikowych listach zakwalifikowanych na studia, listach rezerwowych, listach nie 
zakwalifikowanych na studia oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedur 
rekrutacyjnych. 

 
19. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom w trybie 

odwoławczym na ich pisemny wniosek. 
 
20. W roku akademickim 2004/2005, dokumenty na pierwszy rok studiów przyjmowane 

będą : 
-   do 7 czerwca 2004 r. na kierunek architektura i urbanistyka, 
- do 18 czerwca 2004 r. na pozostałe kierunki studiów dziennych i zaocznych, 
- do 15 września 2004 r. na studia magisterskie uzupełniające na kierunki :budownictwo, 

edukacja techniczno-informatyczna, zarządzanie    i marketing, 
- do 21 stycznia 2005 r. na studia magisterskie uzupełniające na kierunki : 

elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i marketing 
oraz na studia licencjackie  kierunek edukacja techniczno-informatyczna. 

 
21. Terminy postępowania kwalifikacyjnego: 

- od 14 czerwca 2004 r. egzamin z rysunku na kierunek architektura  i urbanistyka,  
- od 28 czerwca 2004  r.  na pozostałe kierunki studiów.   

 
22. Osoby zakwalifikowane na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2004/2005 mają 

obowiązek zarejestrowania się do 23 lipca 2004 r.  Przy rejestracji kandydat składa 
świadectwo dojrzałości w oryginale. Niedopełnienie obowiązku rejestracji                        
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. 

 
23.  Terminy dotyczące przyjmowania dokumentów na studia, przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego oraz rejestracji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 
2005/2006, zostaną określone przez rektora Politechniki w odpowiednim czasie.    

 
24.  Rektor może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji i rejestracji kandydatów. 
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25. Na studiach zaocznych udział w zajęciach dydaktycznych  jest odpłatny.    Kandydaci 

zakwalifikowani na studia zaoczne, studia magisterskie uzupełniające oraz studia dzienne 
w charakterze wolnego słuchacza, zostaną  dopuszczeni do udziału w zajęciach, po 
uiszczeniu  w wyznaczonym terminie opłaty w wysokości określonej przez 
rektora Politechniki Lubelskiej. 

 
26. Rektor jest upoważniony do ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
                Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 
                                    R e k t o r 
                  dr hab. inż.  Józef  Kuczmaszewski, prof. PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  Nr 1 do Uchwały   
Senatu Politechniki Lubelskiej 

       z dnia  20  listopada   2003 r. 
 
 
 

Zgodnie  z pkt.  4  Uchwały Senatu,  na podstawie  wniosków   rad  
wydziałów,  ustala się szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego 
na poszczególne kierunki studiów   w  Politechnice Lubelskiej  w roku  
akademickim  2004/2005   

 
Kierunek studiów :   Mechanika i Budowa Maszyn 

 
1. Na pierwszy rok studiów, do wysokości 50% limitu miejsc, przyjmowani 

będą   kandydaci  na podstawie konkursu uwzględniającego  średnią  ocen      
z   matematyki,  fizyki  i  języka  obcego  ze  świadectwa  dojrzałości.  Do   
konkursu   mogą  przystąpić  kandydaci  ze  średnią  ocen  z  tych  
przedmiotów  nie  mniejszą  niż   4,0. 
 

2. Kandydaci,  którzy nie zostaną  zakwalifikowani  według  zasad  określonych  
w punkcie 1  oraz  pozostali  kandydaci,  kwalifikowani  będą na podstawie 
sumy punktów uzyskanych  w wyniku egzaminu ustnego z  matematyki           
i  średniej ocen (punktów) z matematyki, fizyki i języka obcego ze świa-
dectwa dojrzałości kandydata. 

 
                      Kierunek  studiów :  Elektrotechnika           
                                    
Postępowanie  kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów prowadzone będzie : 
 
1. Do  wysokości  40%  limitu miejsc w  wybranych  szkołach  średnich,  

łącznie z egzaminami dojrzałości. Kandydaci kwalifikowani będą na 
podstawie oceny z matematyki uzyskanej na ustnym egzaminie dojrzałości,  
przeprowadzonym z udziałem nauczycieli akademickich Politechniki  
Lubelskiej i średniej ocen  z matematyki, fizyki i języka obcego ze 
świadectwa dojrzałości  kandydata. 

 
Podstawę kwalifikacji stanowić będzie suma punktów uzyskanych w wyniku 
przeliczenia oceny  egzaminu ustnego z matematyki,  wziętej z wagą 70%        
i średniej ocen z matematyki, fizyki i języka obcego ze świadectwa          
dojrzałości,  wziętej z wagą 30%.   
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2. Kandydaci, którzy nie będą przyjęci według zasad określonych w punkcie 1,  

kwalifikowani   będą   na   podstawie   egzaminu  pisemnego  z    matematyki   
i  średniej ocen ( punktów )  z matematyki, fizyki i języka obcego ze świa-
dectwa dojrzałości  kandydata. 
  Podstawę kwalifikacji stanowić będzie suma punktów uzyskanych 
w wyniku przeliczenia oceny   egzaminu  z matematyki,  wziętej z wagą 70%  
i  średniej ocen  z matematyki, fizyki i języka obcego  ze świadectwa 
dojrzałości,  wziętej z wagą  30%. 

 
      Kierunek  studiów :  Informatyka  
                                    
Postępowanie  kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów prowadzone będzie : 
 
1. Do wysokości  40%  limitu miejsc w wybranych szkołach średnich, łącznie  

z egzaminami dojrzałości. Kandydaci kwalifikowani będą na 
podstawie oceny z matematyki uzyskanej na ustnym egzaminie dojrzałości, 
przeprowadzonym  z udziałem nauczycieli akademickich Politechniki 
Lubelskiej  i  średniej ocen  z matematyki, fizyki i języka obcego ze 
świadectwa dojrzałości  kandydata. 
Podstawę kwalifikacji stanowić będzie suma punktów uzyskanych w wyniku 
przeliczenia oceny  egzaminu ustnego z matematyki,  wziętej z wagą 70%       
i  średniej ocen z matematyki, fizyki i języka obcego  ze świadectwa dojrza-
łości,  wziętej z wagą 30%.     
 

2. Kandydaci, którzy nie będą przyjęci według zasad określonych w punkcie  1,  
kwalifikowani   będą   na   podstawie  egzaminu   pisemnego  z    matematyki   

     i średniej ocen ( punktów ) z matematyki, fizyki i języka obcego   ze  świade- 
     ctwa dojrzałości  kandydata. 

Podstawę kwalifikacji stanowić będzie suma punktów uzyskanych w wyniku 
przeliczenia oceny  egzaminu  z matematyki,   wziętej z wagą 70% i średniej 
ocen  z matematyki, fizyki i języka obcego  ze świadectwa dojrzałości,  
wziętej z wagą  30%.      

 
                           Kierunek studiów : Budownictwo 
                                       
Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów, prowadzone będzie na 
podstawie wyniku egzaminu ustnego z matematyki i fizyki, ocenianego w skali  
0-20 punktów  i  średniej ocen  ( punktów ) z  matematyki, fizyki i języka 
obcego ze świadectwa dojrzałości kandydata. 
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Ostateczny wynik  postępowania kwalifikacyjnego będzie sumą wyrażonego  
w punktach wyniku egzaminu i średniej ocen  (punktów) ze świadectwa 
dojrzałości. 
       
 

Kierunek studiów : Inżynieria Środowiska 
 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów, do wysokości 50% 
limitu miejsc, prowadzone będzie na podstawie konkursu uwzględniającego 
średnią ocen  ( punktów )  z matematyki, chemii albo fizyki i  języka  
angielskiego  ze świadectwa dojrzałości kandydata. 
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości 
z  2004 r.  i średnią ocen z każdego z tych przedmiotów nie mniejszą niż  4,0. 

 

2. Kandydaci, którzy nie  będą przyjęci według zasad określonych   w punkcie 
1 oraz pozostali kandydaci, kwalifikowani będą na podstawie wyniku 
 egzaminu ustnego  z matematyki albo fizyki (do wyboru przez kandydata), 
ocenianego    w skali od  0 do 20 punktów . 

     Wynik egzaminu ustnego podwyższa się : 
- o  7  punktów za średnią ocenę  celującą  każdego z przedmiotów: 

matematyka,  fizyka , chemia  ze  świadectwa  dojrzałości   kandydata, 
- o  5 punktów za  średnią ocenę  bardzo dobrą  każdego z  wymienionych 

przedmiotów, 
- o 4 punkty za średnią ocenę  dobrą każdego z wymienionych 

przedmiotów. 
Średnie  ocen  będą  zaokrąglane  do  najbliższej  liczby całkowitej, zgodnie     
z  zasadami przyjętymi w  matematyce. 

 
 

Kierunek studiów: Architektura i Urbanistyka 
 

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów prowadzone będzie na 
podstawie: 
1) egzaminu z rysunku (ocenianego w skali punktowej), który będzie 

organizowany jako egzamin podstawowy – także dla laureatów olimpiad. 
Egzamin z rysunku będzie obejmował wykonanie dwóch rysunków 
ołówkiem. Rysunek pierwszy będzie rysunkiem z natury, a rysunek drugi 
– z wyobraźni. Celem egzaminu będzie sprawdzenie u kandydata zarówno 
możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej jak i wiedzy o sztuce     
i architekturze, 
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2) średniej ocen (punktów) z matematyki i języka obcego ze świadectwa 
dojrzałości kandydata. Średnia ocen ze świadectwa dojrzałości mniejsza 
niż 3.0 nie będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

 
    Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie sumą 

wyrażonego w punktach wyniku egzaminu z rysunku i średniej ocen 
(punktów) ze świadectwa dojrzałości kandydata. 

 
 

Kierunek studiów : Edukacja Techniczno-Informatyczna 
 

1. Na pierwszy rok studiów, do wysokości 20% limit miejsc, przyjmowani 
będą kandydaci na podstawie konkursu uwzględniającego średnią ocen      
z matematyki, fizyki albo chemii i języka obcego ze świadectwa 
dojrzałości. 

 
2. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani według zasad określonych 

w pkt. 1, kwalifikowani będą na podstawie wyniku egzaminu ustnego        
z matematyki albo fizyki (do wyboru przez kandydata). 

 
 

Kierunek studiów :  Zarządzanie i Marketing 
 

1. Na pierwszy rok studiów, do wysokości 20% limit miejsc, przyjmowani 
będą kandydaci na podstawie konkursu uwzględniającego średnią ocen      
z matematyki, fizyki albo ekonomii i języka obcego ze świadectwa 
dojrzałości. 

 
2. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani według zasad określonych 

w pkt. 1, kwalifikowani będą na podstawie wyniku egzaminu pisemnego        
z matematyki albo fizyki (do wyboru przez kandydata). 

 
 

 

Kierunek studiów : Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
 

1. Na pierwszy rok studiów, do wysokości 40% limitu miejsc,  przyjmowani 
będą   kandydaci  na podstawie konkursu uwzględniającego  średnią  ocen  
z   matematyki,  fizyki  i  języka  obcego  ze  świadectwa  dojrzałości.  Do   
konkursu   mogą  przystąpić  kandydaci  ze  średnią  ocen  z  tych  
przedmiotów  nie  mniejszą  niż   4,0. 
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2. Kandydaci,  którzy nie zostaną  zakwalifikowani  według  zasad  określonych  
w punkcie 1  oraz  pozostali  kandydaci,  kwalifikowani  będą na podstawie 
wyniku egzaminu  pisemnego  z   matematyki i średniej ocen z matematyki, 
fizyki i języka obcego  ze świadectwa dojrzałości  kandydata. 

    Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie sumą wyrażonego  
w punktach wyniku egzaminu (skala 0-10 punktów) i  średniej ocen ze  
świadectwa dojrzałości  kandydata (skala 2-6 punktów). 

 
 
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego  na studia zaoczne i uzupełniające 
magisterskie  
 
1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów zaocznych odbywać się będą na podstawie 

złożonych dokumentów. W przypadku przekroczenia określonych limitów 
miejsc, przyjęcia odbywać się będą na podstawie średnich ocen (punktów) 
zawartych w świadectwie dojrzałości kandydata: 
- z matematyki, fizyki i języka obcego na kierunki studiów: budownictwo, 

elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie      
i inżynieria produkcji, 

- z matematyki i chemii na kierunek studiów: inżynieria środowiska, 
- z matematyki i języka obcego na kierunki studiów: edukacja techniczno-

informatyczna  oraz  zarządzanie i marketing. 
 

2. Kwalifikacja kandydatów na studia zaoczne odbywać się będzie również po  
przez ukończenie „semestru zerowego” z matematyki i fizyki. 
Kwalifikacja do wysokości 50% ustalonych limitów miejsc dla 
poszczególnych kierunków studiów będzie prowadzona na podstawie 
sprawdzianów  z  matematyki i fizyki  kończących „semestr zerowy”. 
 

3. Przyjęcia na studia magisterskie uzupełniające odbywać się będą na 
podstawie złożonych dokumentów.  W przypadku przekroczenia określonych 
limitów miejsc, przyjęcia odbywać się będą na podstawie  konkursu ocen       
z dyplomów  ukończenia  studiów zawodowych. 

     Na kierunek zarządzanie i marketing  dodatkowo na podstawie średniej ocen 
uzyskanych w czasie studiów zawodowych. 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Senatu Politechniki Lubelskiej 
 z dnia 20 listopada 2003 r. 
 
 
 

Zgodnie  z  pkt. 4  Uchwały Senatu, ustala się  zasady postępowania kwalifika-
cyjnego w roku akademickim 2005/2006. 
 
1. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2005/2006 przyjmowani będą 

kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanych  „wskaźników rekrutacyjnych”. 
 
2. Wskaźniki rekrutacyjne i wartości progowe tych wskaźników dla 

poszczególnych kierunków studiów, zostaną określone przez wydziałowe 
komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z komisją uczelnianą na podstawie 
limitów przyjęć oraz liczby kandydatów na poszczególne kierunki  studiów. 

 
3. Zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmować będzie następujące 

przedmioty : matematyka albo fizyka (chemia), język obcy oraz na kierunek  
architektura i urbanistyka obowiązkowy, dopuszczający do drugiego etapu 
postępowania kwalifikacyjnego, egzamin z rysunku. 

 
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia, zasad 

przeliczania ocen „starej matury” na punkty „nowej matury”, zostaną 
określone w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia 31 maja 
2004 roku. 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PL z dnia 20 listopada 2003 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu  

egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 
 
 
 
WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI ORAZ SYSTEMÓW I RODZAJÓW STUDIÓW, 

NA KTÓRE PROWADZONY BĘDZIE NABÓR STUDENTÓW  
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 

 
 
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (dZ) 
 
BUDOWNICTWO (dM, dZ, zZ, zMU) 
- budownictwo ogólne ( dZ, zZ, zMU) 
- drogi i mosty (dM, dZ, zMU) 
- konstrukcje budowlane i inżynierskie (dM) 
- ochrona zabytków architektury i urbanistyki (dM) 
- technologia i organizacja budownictwa (dM) 
-  urządzenia sanitarne (dM, dZ) 
-  zarządzanie zasobami obiektów budowlanych (zMU)  
 
ELEKTROTECHNIKA (dM, dZ, zZ, zMU)  
-  elektroenergetyka (dM) 
- inżynierskie zastosowania informatyki (dM, zMU) 
- przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (dM) 
 
INFORMATYKA (dM, dZ, zZ, zMU)  
- inżynieria komputerowa (dM)  
- inżynieria oprogramowania (dM) 
- telekomunikacja i sieci komputerowe (dM) 
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (dM, dZ, zZ)  
- informatyka w inżynierii środowiska (dM) 
- ochrona powierzchni ziemi i utylizacja odpadów (dM, zZ)  
- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona powietrza (dM, zZ)   
- technologia wody, ścieków i odpadów (dM, zZ) 
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (dM, zZ) 
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (dM, dZ, zZ, zMU) 
- budowa śmigłowców (dM) 
- informatyka w inżynierii produkcji (dM, dZ, zZ, zMU) 
- metrologia i komputerowe systemy pomiarowe (dM, dZ) 
- przetwórstwo tworzyw polimerowych (dM,dZ,zMU)  
- samochody i ciągniki (dM, dZ, zZ, zMU) 
- technologia maszyn (dM, dZ, zZ, zMU) 
- urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki (dM,dZ,zMU) 



EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA (dM, dZ, zM, zZ, zMU) 
- elektronika z eksploatacją sieci komputerowych (dM, dZ, zM, zZ, zMU)  
- informatyka z techniką (dM, dZ, zM, zZ, zMU) 
- informatyka w zastosowaniach edukacyjnych (dM, dZ, zMU) 
- nauczanie przedmiotów podstawowych i informatyki (zM, zMU) 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ( dZ, zZ) 
ZARZĄDZANIE I MARKETING (dM, dZ, zM, zMU)  
- informatyka w zarządzaniu (dM) 
- przedsiębiorczość i marketing (dM) 
- zarządzanie przedsiębiorstwem (dM) 
Przyjęte oznaczenia: d – studia dzienne, z- studia zaoczne, M – studia magisterskie, Z – 
studia zawodowe (inżynierskie, licencjackie), MU – studia magisterskie uzupełniające  


