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Co wyróżni Cię po Inżynierii Systemów?
Będziesz inżynierem z umiejętnością całościowego spojrzenia na 
świat technologii, który potrafi zbudować, zmotywować i prowadzić 
zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin wiedzy.

Skąd wiemy, że zyskasz przewagę na rynku pracy?
żaden z obecnie funkcjonujących kierunków studiów w Polsce nie 
kształci specjalistów potrafiących łączyć w ramach jednego projek-
tu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się 
współczesne linie produkcyjne i usługowe. Specjalistów – wyposa-
żonych dodatkowo w umiejętności zarządzania zespołami i podsta-
wy rachunkowości.

Do jakich zadań Cię przygotujemy?
Zaprojektujesz system od fazy laboratoryjnej, przez techniczną, aż 
po dystrybucję i marketing gotowego produktu. Po analizie różnych 
rozwiązań wybierzesz to najbardziej optymalne, zapewnisz odpo-
wiednie współdziałanie wszystkich jego elementów. a na koniec, 
po obserwacji efektów, ocenisz, czy potrzebne jest wprowadzenie 
zmian.

Gdzie znajdziesz pracę?
We wszystkich firmach i instytucjach, w których funkcjonowaniu 
niezbędne jest kompleksowe podejście do procesów innowacyj-
nych, np. w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku techno-
logicznym. Bez problemu odnajdziesz się w instytucjach naukowych 
i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych branż i dyscyplin ba-
dawczych.

Polecają naS

Wrocławski Park Technologiczny

Wrocławski Park Technologiczny S.A. zdecydowanie popiera pomysł 
utworzenia nowego kierunku Inżynieria Systemów jako kierunku przy-
szłościowego i bardzo potrzebnego dla rozwoju naszej gospodarki. 
Kierunek ten umożliwi i wspomoże wdrażanie innowacji w Polsce. Jest 
on bardzo potrzebny również z punktu widzenia przedsiębiorcy, dla 
którego umiejętności zarządzania i łączenia różnych dziedzin, w tym 
również inżynierii są niezbędne do funkcjonowania.

Samorząd Studencki Wydziału Informatyki i Zarządzania

Jest to szansa na zwiększenie konkurencyjności dydaktycznej naszego 
wydziału wśród uczelni wyższych w Polsce i na świecie. Atutem kie-
runku jest fakt, iż student poszerzy dotychczasową możliwość wyboru 
swojej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór kursów z listy zaproponowa-
nej przez Instytut Informatyki lub w porozumieniu i za zgodą swojego 
opiekuna z oferty programowej innej jednostki Politechniki Wrocław-
skiej – jest to działanie innowacyjne i wartościowe, które Samorząd 
Studencki, jako przedstawiciel wszystkich studentów wydziału, uważa 
za należyte, korzystne i gorąco popiera. 



InżynIerIa SyStemóW

Pierwszy taki kierunek w Polsce

Czym jest Inżynieria Systemów?
Kierunkiem, który pod nazwą Systems Engineering w końcówce 
XX wieku stał się niezwykle popularny na uczelniach zachodnich.  
W Polsce wprowadzamy go jako pierwsi. 

Czego będziesz się uczyć?
Pierwsze 3 semestry będą dla ciebie wprowadzeniem w ogólne 
zagadnienia techniczne, potem ukierunkujesz swoje kształcenie, 
wybierając interesującą cię dziedzinę. Dużą wagę będziemy przy-
wiązywać do wpojenia ci podstaw zarządzania.

Co wyróżnia Inżynierię Systemów?
Wpływ, jaki będziesz mieć na kształt programu nauczania. Poza 
blokiem przedmiotów podstawowych, to ty – w porozumieniu ze 
swoim opiekunem – wybierać będziesz przedmioty kierunkowe  
z różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

Czego Ci nie zapewnimy?
Wąsko rozumianej specjalizacji. nie będziesz z nazwy informaty-
kiem czy energetykiem, nie poznasz wnikliwie szczegółów kształce-
nia na konkretnym kierunku. 

Co zyskasz?
Przewagę na rynku pracy – będziesz odpowiedzią na zgłaszany 
przez przedsiębiorców brak specjalistów z umiejętnością całościo-
wego spojrzenia na proces. takich, którzy potrafią poskładać ele-
menty z różnych dziedzin wiedzy w sprawnie funkcjonującą całość. 
twoim atutem będzie też wiedza z zakresu zarządzania i finansów.

StuDIa I StoPnIa

Po 7 semestrach nauki ukończysz studia z tytułem inżyniera. na 
początku ugruntujemy twoją wiedzę techniczną. Wiele godzin po-
święcisz matematyce, statystyce czy fizyce.

Wyposażymy cię też w wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, go-
spodarki rynkowej czy prawa.

nie wyobrażamy sobie tego kierunku bez solidnych podstaw z infor-
matyki. nauczymy cię podstaw programowania, przekażemy zasa-
dy tworzenia baz danych i korzystania z Internetu.

Damy ci czas na określenie swoich zainteresowań. a potem pozwo-
limy wybrać jeden z planowanych przez nas bloków tematycznych. 
Przygotowywaliśmy je, kierując się zapotrzebowaniem na rynku pra-
cy. W ogólnej ofercie umieściliśmy: 

• Systemy energetyczne

• Systemy sterowania

• Systemy logistyczne

• Sieciowe systemy usługowe

• Procesy biochemiczne

UWAGA! Nie wszystkie specjalności uruchamiać będziemy w każdej 
rekrutacji.

StuDIa II StoPnIa

trzysemestralne studia II stopnia zakończysz z tytułem magistra in-
żyniera.

Będziesz mieć okazję uzupełniania treści kierunkowych. W ramach 
„Zaawansowanych problemów metody inżynierii systemów” po-
znasz zastosowanie metod sztucznej inteligencji, a także obliczeń 
miękkich do modelowania systemów i wspomagania podejmowania 
decyzji.

Wiedzę z makroekonomii poszerzysz o zasady funkcjonowania go-
spodarki narodowej, systemu finansowo-kredytowego czy integracji 
z ue. Poznasz też elementy unijnego prawa.

najwięcej czasu i uwagi poświęcisz jednak przedmiotom pogłębia-
jącym twoją wiedzę z wybranej z wybranej przez ciebie specjalno-
ści. Podstawowym wyróżnikiem Inżynierii Systemów jest decydujący 
wpływ studenta na wybór przedmiotów. Zgrupowaliśmy je w 4 blo-
kach tematycznych:

• Systemy energetyczne 

• Systemy sterowania

• Systemy logistyczne

Więcej informacji o przykładowych przedmiotach, którzy będziesz 
się uczyć, znaleźć możesz na stronie wydziału: www.wiz.pwr.wroc.pl
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