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I STOPIEŃ STUDIÓW 
 
 

Wydział kształci menedżerów o  przygotowaniu technicznym. 

Realizowany program kształcenia łączy wiedzę merytoryczną 

z określonych dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną  

i  menedżerską. 

Badania karier zawodowych absolwentów Wydziału wskazują, że wiedza, 

umiejętności i kompetencje nabyte przez nich w trakcie studiów są 

wysoko oceniane i doceniane przez pracodawców, co dowodzi, że 

absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego jest wszechstronnie 

przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w różnych sektorach 

gospodarki. Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się 

szczególnie przydatna w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, 

takich jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów 

wytwórczych, produkcja, eksploatacja i usługi. 

Nasi absolwenci zajmują stanowiska specjalistów i kierowników 

w obszarach technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomii 

i zarządzania. 

 

 Wydział oferuje studia w trybie stacjonarnym 

i niestacjonarnym na kierunku Zarządzanie i inżynieria 

produkcji. 

Pierwszy stopień studiów trwa 3,5 roku. 
 

    Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają 

oni wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu wybranej dziedziny 

inżynierskiej, systemów wytwórczych, wdrażania do przemysłu 

innowacji technologicznych oraz organizacyjnych i marketingowych, 

sterowania produkcją, jej obsługą logistyczną i techniczną. Ponadto 

absolwent studiów I stopnia dysponuje wiedzą i umiejętnościami 

z zakresu marketingu, zarządzania pracą, zarządzania 

przedsiębiorstwem, jego kosztami i finansami, kapitałem oraz 

inwestycjami. Absolwent, niezależnie od skończonej specjalności, 

potrafi nabytą wiedzę techniczną wykorzystywać z uwzględnieniem 

następstw ekonomicznych, społecznych i ekologicznych; potrafi 

kompletować zespoły pracowników, przydzielać im zadania, 

motywować do działania. 

 

 
 

25%  
zajęć na Wydziale 
odbywa się 
w laboratoriach 

40% 
studentów Wydziału 
prowadzi eksperymenty 
badawcze na potrzeby 
pracy inżynierskiej 

88% 
      

          studentów Wydziału 
pisze pracę inżynierską 
w miejscu odbywania 
praktyk 

 
 

 

   
 
 

 

 
 

49% 
absolwentów Wydziału 

otrzymuje, po okresie stażu, 

propozycję objęcia stanowiska 

specjalisty 

32% 
absolwentów podejmuje 

pierwszą pracę w różnych 

działach firm produkcyjnych 

(m.in.: administracja, technologia 

i rozwój, kontrola jakości) 

70% 
absolwentów Wydziału 

znajduje pierwsze zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę 
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KIERUNEK: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia  inżynierskie) 

 

 





















 SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów żywnościowych 

 
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę pozwalającą wszechstronnie 

przygotować inżynierów do zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. 

Zapoznają się z zasadami i technikami wytwarzania stosowanymi podczas 

produkcji oraz przechowywania i pakowania wyrobów. Zgłębiają wiedzę na 

temat nowoczesnych technik i technologii stosowanych w przemysłowej 

produkcji żywności. Na przykładzie firm sektora żywnościowego zdobywają 

wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania i doskonalenia systemów  

zapewniania jakości i bezpieczeństwa żywności. Opanowują też umiejętność 

ewidencjonowania oraz analizy wyników ekonomiczno-finansowych działalności 

firmy. Absolwenci są przygotowani do pracy we wszystkich działach firm 

produkcyjnych i usługowych, np. ekonomicznych, finansowych, technologicznych, 

laboratoriach referencyjnych, a także naukowo-badawczych, jako menedżerowie 

jakości i produkcji, technolodzy, czy specjaliści z zakresu zarządzania produktem. 

 SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów chemicznych 

 
Wiedza w ramach tej specjalności ukierunkowana jest na wszechstronne 

przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów 

chemicznych. Studenci poznają specyfikę techniczno-ekonomiczną branży, jej 

procesy, technologie produkcji, produkty i rynek oraz ekologiczne aspekty 

działalności gospodarczej. Uczą się zarządzać firmą i jej zasobami. Nabywają 

umiejętność ewidencjono- wania oraz analizy wyników produkcyjnych 

i ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstwa. Absolwenci są 

przygotowani do pracy jako menedżerowie produkcji, technolodzy a także 

specjaliści zarządzania jakością w firmach handlowych oraz usługowych. 

 
 

  

 SPECJALNOŚĆ: Inżynieria bioproduktów 
 

Studenci zdobywają wiedzę m. in. z zakresu: biologii i inżynierii komórki, 

mikrobiologii, prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz inżynierii 

bioprocesowej. Poznają zagadnienia inżynieryjne i techniczne związanez 

praktyczną realizacją przemysłowych bioprocesów, stosowanych w produkcji 

żywności oraz ochronie środowiska. Pozyskują wiedzę z zakresu biotechnologii 

przemysłowej, a w szczególności procesów biosyntezy i fermentacji stosowanych 

w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Absolwenci są przygotowani 

do pracy na stanowiskach menedżerów produkcji i technologów w przemyśle 

biotechnologicznym, fermentacyjnym, spożywczym, biopreparatów, w służbach 

sanitarnych, laboratoriach analitycznych oraz placówkach badawczych. 
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II STOPIEŃ STUDIÓW 
 
 
 

 Wydział oferuje studia II stopnia w trybie stacjonarnym i nie- 

stacjonarnym na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Drugi stopień studiów trwa tylko 1,5 roku. 
 

 Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci uzyskują tytułu magistra. Posiadają oni: wiedzę 

z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz 

zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, zmianą i kapitałem. 

Absolwent, niezależnie od skończonej specjalności, posiada kwalifikacje 

do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach, 

kładących szczególny nacisk na zarządzanie wiedzą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80%  
absolwentów Wydziału znajduje pracę 
w ciągu trzech miesięcy od 
ukończenia studiów 

 
 
 
 
 

56% 
absolwentów podejmuje pierwszą 
pracę w dużych firmach (tj. Zatrudniających 
powyżej 250 pracowników) o zasięgu 
ogólnokrajowym, bądź międzynarodowym 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

90% 
studentów Wydziału 

prowadzi własne badania 

empiryczne (terenowe) na 

potrzeby pracy magisterskiej 

25% 
zajęć na Wydziale 

odbywa się w formie 

laboratoriów 
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Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia magisterskie) 

 
 

 

 SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość i innowatyka 
 

Studia na tej specjalności przygotowują do pełnienia funkcji liderów 

przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk. Absolwenci mogą pracować 

w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach itp. 

Jako kadra kierownicza wyróżniają się znajomością zarówno problemów 

technicznych, jak i ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę na temat wielu 

obszarów działalności przedsiębiorstw, np.: badań i rozwoju, innowacji i wy- 

nalazczości, projektowania procesów produkcji i pracy, zarządzania produktami, 

marką i projektami, prognozowania i controllingu. 

 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie produkcją i usługami 
 

Absolwenci specjalności są przygotowani do kierowania i prowadzenia 

działalności innowacyjnej, jak również do pracy w doradztwie gospodarczym 

(consultingu), bankach, czy ośrodkach badawczo-rozwojowych. Mają 

przygotowanie do projektowania i kierowania przedsięwzięciami o charakterze 

przedsiębiorczości akademickiej, zakładania przedsiębiorstw spin off oraz spin out. 

Wyróżniają się znajomością nowoczesnych rozwiązań z zakresu ekonomii 

i zarządzania, niezbędnych w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 

handlowymi i usługowymi. Absolwent posiada wiedzę na temat: 

przedsiębiorczości technologicznej, organizacji i funkcjonowania handlu 

wewnętrznego i zagranicznego, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania produkcją, 

usługami oraz projektami, prognozowania   i controllingu. 

 
 
 
 

 

  
 

 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie rozwojem 

 
W ramach tej specjalności Wydział kształci adeptów kadry kierowniczej, o bardzo 

dobrym przygotowaniu technicznym i ekonomicznym, w tym przede wszystkim 

z zakresu zarządzania. Absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, a także w instytucjach 

usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych 

oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę 

prorozwojową, zgodną z celami strategicznymi rozwoju Unii Europejskiej. 

Absolwent posiada wiedzę na temat: badań i rozwoju, organizacji systemów 

produkcyjnych, innowacji i wynalazczości, finansowania i zarządzania projektami, 

zarządzania produktem, pro- jektowania  oraz controllingu. 

 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie technologią 

 
Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów do zarządzania zasobami 

wiedzy w przedsiębiorstwach nastawionych na rozwój poprzez opracowywanie, 

wdrażanie i zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu technologii. 

Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy w doradztwie 

gospodarczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach 

zajmujących się modernizacją oraz rozwojem przedsiębiorstw. Absolwenci 

posiadają wiedzę z zakresu: nowoczesnych technologii, strategii technologicznej 

firmy, kierowania innowacyjnością w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami 

badawczo-rozwojowymi, audytu technologii. 
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