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Słowo od Rektora

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest największą uczelnią 
kształcącą kadry zawodowe dla gospodarki regionu. Obecnie kształcimy na 35 kierunkach studiów,  
a potencjał wynikający z wieloprofilowości uczelni skupiony wokół nauk technicznych, przyrodniczych, 
ekonomicznych i artystycznych otwiera duże możliwości bardzo dobrego przygotowania absolwentów 
dla potrzeb gospodarki. Dzięki temu coraz więcej kierunków studiów posiada charakter interdyscypli-
narny, a współpraca z uczelniami regionu powoduje, że prowadzimy wspólnie niektóre kierunki studiów.

Nowocześnie wyposażone laboratoria, wysokowykwalifikowane kadry oraz współpraca z wieloma 
uczelniami zagranicznymi są gwarancją przygotowania kadr z wiedzą i umiejętnościami przydatnymi we 
współczesnych firmach. Ścisła współpraca z najlepszymi przedsiębiorstwami Bydgoszczy i regionu jak 

np. Pesa S.A., SOLBET, WZL nr 2 czy ze znanymi firmami o zasięgu światowym: NOKIA, INTEL, ATOS, BAYER, AUTODESK, DMG, HEIDENHEIN, MITUTOYO, LELY EAST  
i wieloma innymi powoduje, że studenci mają ciągły dostęp do nowoczesnej techniki i technologii.

Nasz Uniwersytet daje także wszystkim studentom możliwości rozwoju swoich zainteresowań, bardzo często wykraczających poza standardowy program studiów. Są to 
liczne koła naukowe, działalność w organizacjach studenckich czy szeroka oferta wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. To dzięki otwartości i życz-
liwości kadry nasz Uniwersytet w tym roku zdobył w konkursie „Start na Rynku Pracy” pierwsze miejsce wśród Uczelni. Nowoczesne programy studiów, udział w różnych 
projektach badawczych dają naszym studentom coraz większą pewność co do swojej wiedzy i startują w wielu konkursach różnych firm zdobywając czołowe lokaty.

Podjęcie studiów w naszej Uczelni jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu, daje przygotowanie na miarę potrzeb współczesnych firm, a co najważniejsze, zapew-
nia zdobycie atrakcyjnej pracy i osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Zachęcam Was serdecznie do studiowania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy!

Rektor

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
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Kierunki studiów 

• ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA

• ARCHITEKTURA

• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

• ARCHITEKTURA WNĘTRZ

• BIOTECHNOLOGIA

• BUDOWNICTWO

• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

• ELEKTROTECHNIKA

• ENERGETYKA

• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

• GEODEZJA I KARTOGRAFIA*

• INFORMATYKA STOSOWANA

• INSPEKCJA WETERYNARYJNA

• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

• INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

• OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA AMATORSKIE

• PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

• ROLNICTWO

• TECHNOLOGIA CHEMICZNA

• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

• TELEINFORMATYKA

• TRANSPORT

• WZORNICTWO

• ZARZĄDZANIE

• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

• ZIELARSTWO I FITOTERAPIA

• ZOOFIZJOTERAPIA

• ZOOTECHNIKA

I stopnia w roku akademickim 2018/2019 

* w przygotowaniu
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WBAiIŚ
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

wbaiis.utp.edu.pl Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 52 340 85 00 dzwbiis@utp.edu.pl 

Absolwenci tych kierunków pełnią ważną rolę w kształtowaniu otoczenia. Inżynierowie budownictwa wspomagani inżynierami środowiska i specjalistami z zakresu 
geodezji i kartografii realizują pomysły architektów. Owocem tej współpracy jest przestrzeń ukształtowana z zachowaniem estetyki i piękna, uwzględniająca obowiązu-
jące normy konstrukcyjne i instalacyjne. Wybierając te kierunki otrzymujesz w zamian interesujące studia i w przyszłości możliwość pewnego zatrudnienia w zawodzie. 

Użyteczność, trwałość, piękno...

Zbuduj 
swoją 
przyszłość

Kierunki studiów:
• ARCHITEKTURA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• ARCHITEKTURA WNĘTRZ - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie),
• BUDOWNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie),
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• GEODEZJA I KARTOGRAFIA* - stacjonarne studia I stopnia.

Te trzy zasady opisują dokonania naszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów mogą uzyskać upraw-
nienia projektowe i wykonawcze oraz z powodzeniem znajdują zatrudnienie zarówno w dużych, jak i małych 
firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem budowlanym, instalacyjnym. Realizują się wdra-
żając własne pomysły w życie oraz zdobywają nowe doświadczenia.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w progra-
mie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i tech-
nicznych.

Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności 
projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowi-
skowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk 
pięknych i designu. Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyj-
nych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne 
(malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowa-
nia różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział 
w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz 
spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają 
możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych 
w Galerii 3.1. i aktywnego udziału w pracach kół naukowych architektury 
wnętrz.

Kandydatów na studia zapraszamy do udziału w warsztatach dla szkół śred-
nich i próbnych egzaminach wstępnych. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową i Facebooka: 
www.aw.utp.edu.pl

www.facebook.com/aw.utp.bydgoszcz

ARCHITEKTURA

Architektura to kierunek interdyscyplinarny łączący w swojej ofercie kształ-
cenia wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną. 

Co będziesz studiował - tutaj zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teo-
rii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii 
budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, ale przede wszystkim nauczysz się 
projektowania architektonicznego i urbanistycznego, poznasz współczesne 
metody projektowe i trendy architektoniczne. Rozwiniesz swoją kreatywność 
i nauczysz się jak zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi opracować 
projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który 
wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidual-
nymi potrzebami. 

Gdzie i jaka czeka Cię praca - pod kierunkiem kadry wykładowców będą-
cych jednocześnie praktykami zawodu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, 
które pozwolą Ci na podjęcie pracy w kraju, w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej i poza jej granicami. Studia na tym kierunku przygotują Cię 
w pełni do wykonywania zawodu architekta, rozwiną jako człowieka i kre-
atora przestrzeni.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
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INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Co będziesz studiował - studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą 
specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązy-
wania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych zwią-
zanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz 
obiektów inżynierskich. Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie 
problemów z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego 
budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, kli-
matyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania 
ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; 
systemów wodnych - zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; 
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie ener-
gooszczędnym.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku inżynieria środowiska 
otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący pod-
stawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów bu-
dowlanych lub kierowania robotami budowlanymi. 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA*

Co będziesz studiował - geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne stu-
dia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przed-
miotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. 
Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w 
zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geo-
dezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy 
obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej. 

Absolwent, dzięki ćwiczeniom terenowym, potrafi wykonywać pomiary sy-
tuacyjno-wysokościowe, opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak 

BUDOWNICTWO

Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę z zakresu budownictwa ogól-
nego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, 
budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. 
Nauczysz się projektowania elementów konstrukcji budowlanych oraz po-
znasz programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonaw-
stwo. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie 
uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem 
budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem. 

Gdzie i jaka czeka Cię praca - rynek pracy dla naszych absolwentów to 
przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonawstwem lub produkcją 
budowlaną, biura projektowe oraz jednostki państwowe i samorządowe, a 
także własna firma projektowa lub wykonawcza. 

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować kształcenie w ramach 
studiów II stopnia i wybrać specjalność, tj. drogi, ulice i lotniska (tylko stacjo-
narne), budowa i eksploatacja autostrad (tylko niestacjonarne), konstrukcje 
budowlane i inżynierskie lub technologia i organizacja budownictwa. U nas 
możesz również rozwijać swoje pasje naukowe w ramach studiów III stopnia 
(studiów doktoranckich).

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska KIERUNKI STUDIÓW Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

mapy i bazy informacji geoprzestrzennych, a także wykorzystywać współ-
czesne techniki pomiarowe. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w plano-
waniu przestrzeni, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nierucho-
mościami. 

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwenci kierunku geodezja i kartografia 
znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich 
i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną dzia-
łalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzy-
skanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

* w przygotowaniu

Projekt podniebnej restauracji, autor: Paulina Klimek, studentka Architektury wnętrz
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budownictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) inżynieria środowiska I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

architektura I stopnia – 3,5-letnie (inżynier architekt)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech 
przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub 
fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

• Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
• Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

architektura wnętrz I stopnia – 3 letnie (licencjat)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przed-
miotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki 
i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów. 
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.
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budownictwo I stopnia - 4-letnie (inżynier) inżynieria środowiska I stopnia - 4-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska WHiBZ
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

whbz.utp.edu.pl ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz 52 374 97 67 whibz@utp.edu.pl

Rola wydziału w szczególny sposób pokrywa się z potrzebami regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie produkcji zwierzęcej oraz ochrony środowiska, szkoląc profe-
sjonalistów i dyktując trendy w innowacyjnych badaniach dotyczących m.in. biologii molekularnej i biotechnologii, ochrony różnorodności biologicznej, żywności proz-
drowotnej, doskonalenia genetycznego oraz produkcyjnego zwierząt. WHiBZ konsekwentnie dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb zmiennego rynku, kształcąc 
specjalistów mających w dalszej perspektywie rzeczywisty wkład w rozwój gospodarki krajowej oraz poprawę sposobu postrzegania poziomu polskich nauk przyrod-
niczych na arenie międzynarodowej. Niewątpliwym atutem wydziału jest jego społeczność - najzdolniejsi wykładowcy oraz studenci, których wspólna praca sprawia, 
że odległe wyobrażenia o lepszym świecie stają się rzeczywistością, a dowodem doskonałej organizacji kształcenia są liczne nagrody otrzymywane przez jednostkę na 
przestrzeni niemalże połowy wieku.

Hoduj 
z pasją!

Kierunki studiów:
• ZOOTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• INSPEKCJA WETERYNARYJNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• ZOOFIZJOTERAPIA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA AMATORSKIE - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie).
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ZOOTECHNIKA

specjalności: 
• AGROTURYSTYKA
• HODOWLA ZWIERZĄT I GOSPODARKA PASZOWA
• HODOWLA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH I GOSPODARKA ŁOWIECKA
• ORGANIZACJA ROZRODU I OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie 
wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy 
specjalistów z zakresu hodowli zwierząt, studia na kierunku zootechnika 
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Tym 
bardziej, że to kierunek wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów!

Co będziesz studiował - tylko tutaj posiądziesz gruntowną wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt 
gospodarskich, technologii ich utrzymania, żywienia i pielęgnacji, produkcji 
surowców żywnościowych, oceny surowców i produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, towaroznawstwa i prowadzenia gospodarstwa.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - administracja rządowa i samorządowa 
związana z rolnictwem, doradztwo rolnicze, nadzór hodowlany, la-
boratoria specjalistyczne, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem 
zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, 
firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodat-
ków paszowych, Polskie Federacje Hodowli poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich, gospodarstwa agrotury-
styczne i rolne, Polski Związek Łowiecki.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Hodowli i Biologii ZwierzątWydział Hodowli i Biologii ZwierzątKIERUNKI STUDIÓW

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Postaw na inspekcję weterynaryjną na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
UTP – zyskaj ekskluzywne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej 
z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i miej rzeczywisty wpływ 
na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami. 

Co będziesz studiował - to niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności 
jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych 
i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwal-
czania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utyliza-
cję produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynko-
wych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakre-
sie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz 
zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz 
leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz 
umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu pró-
bek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych 
poziomach administracji – Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny 
Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych na poszczególnych poziomach administracji – Główny i Wo-
jewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwa sektora spo-
żywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do 
obrotu środki żywienia zwierząt, zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki 
doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.
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Wydział Hodowli i Biologii ZwierzątWydział Hodowli i Biologii ZwierzątKIERUNKI STUDIÓW

OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA 
AMATORSKIE

specjalności: 
• CHÓW ZWIERZĄT AMATORSKICH I TOWARZYSZĄCYCH
• ZWIERZĘTA W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH

Zdajesz sobie sprawę, że bioróżnorodność i dywersyfikacja gatunkowa sta-
nowi największy atut organizacji naszej planety? To wartość bezcenna i de-
cydująca o atrakcyjności poszczególnych jej stref, dlatego jej zachowanie 
należy w obecnych czasach do jednego z największych wyzwań ludzkości.

Co będziesz studiował - na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP na 
kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie otrzymasz niepowta-
rzalną szansę zrozumienia problematyki bioróżnorodności, reintrodukcji, 
ochrony oraz zachowania gatunków zagrożonych i ginących, zdobędziesz 
wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie 
strategii ochrony zwierząt, a także nauczysz się odpowiedzialności za zwie-
rzęta utrzymywane w niewoli. Konsekwentnie zdobywając praktyczne umie-
jętności pracy ze zwierzętami, staniesz się solidnym fundamentem dziedziny 
hodowli psów, kotów, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni i innych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - schroniska dla zwierząt, ogrody fauny, 
związki hodowców (m.in. kynologicznych i felinologicznych), organizacja 
ekspozycji zwierząt oraz konkursów, organizacja ogrodów zoologicznych, 
placówki naukowo-badawcze, samodzielne prowadzenie chowu zwierząt 
amatorskich.

PRAKTYKI ZAWODOWE

ZOOFIZJOTERAPIA 

specjalności: 
• FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
• FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH I EGZOTYCZNYCH

Jeśli traktujesz zwierzęta jak równe sobie i ze szczególną wrażliwością 
podchodzisz do zrozumienia ich potrzeb bytowych, prawidłowej pielęgna-
cji, poprawy jakości życia oraz stanu psychofizycznego, a ponad wszystko 
rozumiesz miejsce zwierząt w rozwoju człowieka, mamy dla Ciebie dobrą 
wiadomość – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP jako pierwszy 
w Polsce oferuje kierunek kształcenia zoofizjoterapia!

Co będziesz studiował - tylko tutaj zdobędziesz umiejętności z zakresu 
rehabilitacji zwierząt udomowionych, nieudomowionych oraz egzotycznych, 
a także technik terapeutycznych (w tym: laseroterapii, kinezyterapii, treningu 
sportowego). Stając się fundamentem nowego działu medycyny weteryna-
ryjnej i cennym, uzupełnieniem opieki zdrowotnej dla zwierząt, nauczysz się 
redukcji bólu i przyspieszania procesu zdrowienia zwierząt po wypadkach, 
zabiegach i przewlekłych schorzeniach, a także w okresie ich starzenia.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - kliniki, lecznice, przychodnie weterynaryj-
ne, ogrody zoologiczne, schroniska i azyle dla zwierząt, centra rehabilitacji 
dzikich zwierząt, zespoły terapeutyczne odpowiedzialne za opracowanie 
programów treningowych zwierząt użytkowanych sportowo (konie, psy), 
własna działalność gospodarcza z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii zwierząt.

PRAKTYKI ZAWODOWE 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt wiemy jak bezcenne są umiejętności zawodowe 
naszych studentów. Wierzymy, że praktyczna nauka wybranej specjalności już na etapie stu-
diów znacznie wpływa na poziom pewności zawodowej. Dlatego wydział organizuje obo-
wiązkowe studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część procesu dydak-
tycznego na studiach stacjonarnych I stopnia. Praktyki to nie tylko obowiązek, ale i szansa 
na poszerzenie wiedzy uzyskiwanej na studiach, doskonalenie praktyczne i przygotowanie 
zawodowe, co daje szansę zdobycia naszym absolwentom przewagi na rynku pracy. 

Podejmując studia na WHiBZ, przy wyborze miejsca praktyki, możesz skorzystać z naszej wie-
loletniej współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi działającymi zarówno 
w kraju jak i za granicą. Najczęściej wybierane przez naszych studentów miejsca praktyk:

• Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.,
• Stadnina Koni Walewice,
• DROBEX - AGRO, Zakład Wylęgu Drobiu, Solec Kujawski,
• Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
• Ogród Zoologiczny w Poznaniu, 
• Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
• Palmiarnia Poznańska,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bydgoszczy,
• Gabinet Weterynaryjny – Centrum Rehabilitacji Małych Zwierząt Bydgoszcz,
• Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”,
• Przychodnia Weterynaryjna Roch-vet, Mazańcowice,
• Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne VET LAB GROUP, Gietrzwałd.
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WIM
Wydział Inżynierii Mechanicznej

wim.utp.edu.pl Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 52 340 82 70 dzwim@utp.edu.pl

Wybierz 
zawód
przyszłości

Kierunki studiów:
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• TRANSPORT - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• WZORNICTWO – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie).
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zootechnika 
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• agroturystyka
• hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
• hodowla zwierząt wolno żyjących  

i gospodarka łowiecka
• organizacja rozrodu i ochrona zdrowia 

zwierząt

inspekcja weterynaryjna
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

zoofizjoterapia 
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• fizjoterapia zwierząt towarzyszących
• fizjoterapia zwierząt nieudomowionych  

i egzotycznych

ogrody zoologiczne i zwierzęta 
amatorskie
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• chów zwierząt amatorskich  
i towarzyszących

• zwierzęta w ogrodach zoologicznych

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej 
według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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zootechnika 
I stopnia - 4-letnie (inżynier)

• agroturystyka
• hodowla zwierząt i gospodarka paszowa

zoofizjoterapia
I stopnia - 4-letnie (inżynier)

• fizjoterapia zwierząt towarzyszących 
• fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych 

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej 
według wzoru:

∑= [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp)] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Mechanicznej daje możliwość kontynuowania nauki 
na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie).

Studenci wydziału mogą rozwijać swoje pasje w 18 różnych kołach naukowych. 

Zapraszamy na nasz fanpage
www.facebook.com/wimutpbydgoszcz
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TRANSPORT

specjalności: 
• INŻYNIERIA POWYPADKOWA W TRANSPORCIE
• INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
• ORGANIZACJA TRANSPORTU
• TRANSPORT DROGOWY
• LOGISTYKA*

Co będziesz studiował - na początek czekają Cię przedmioty humani-
styczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ergonomii, a także inne, poszerzające Twoją wiedzę ogól-
ną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. 
Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, 
programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy da-
nych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty 
podstawowe dla kierunku transport, a więc trochę matematyki z badaniami 
operacyjnymi, fizyki, informatyka, nauka o materiałach. W skład treści pro-
gramowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku transport wchodzą 
zagadnienia z mechaniki technicznej, logistyki, inżynierii ruchu, systemów 
transportowych, ekonomiki transportu, infrastruktury transportu, grafiki 
inżynierskiej i konstrukcji maszyn, środków transportu, eksploatacji tech-
nicznej, metrologii, automatyki, elektrotechniki i elektroniki oraz organizacji 
i zarządzania.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podję-
cia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, 
szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych 
środków transportu, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego 
i szynowego. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy 
transportowo-spedycyjnej.

Wydział Inżynierii MechanicznejKIERUNKI STUDIÓW

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

specjalności: 
• TECHNICZNY DORADCA MEDYCZNY
• TELEINFORMATYKA MEDYCZNA

Co będziesz studiował - zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycz-
nym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego 
i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. 
techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., po-
tem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria biomedyczna, a więc 
matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, 
mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, elektrotech-
nika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, 
języków programowania, grafiki komputerowej, metrologii, automatyki 
i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego prze-
twarzania sygnałów, wspomaganego komputerowo projektowania inżynier-
skiego, technik obrazowania medycznego, elektronicznej aparatury medycz-
nej, propedeutyki nauk medycznych, anatomii i fizjologii, biomateriałów, 
biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów oraz prawnych 
i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podję-
cia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoriach, poradniach, 
a także w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych. 
Umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksplo-
atacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej jest ważną kompetencją 
zdobytą podczas studiów.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

specjalności: 
• KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ
• MASZYNY ROBOCZE
• POJAZDY SZYNOWE
• SAMOCHODY I CIĄGNIKI
• TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH
• TECHNOLOGIA MASZYN

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 
4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz pod-
stawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie 
w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika me-
nedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla 
kierunku mechanika i budowa maszyn, a więc matematyka, fizyka, mecha-
nika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, a na koniec 
kierunkowe – z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz nauki o ma-
teriałach, inżynierii wytwarzania, termodynamiki technicznej, elektrotechni-
ki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych, 
zarządzania środowiskiem i ekologii oraz komputerowe wspomaganie prac 
inżynierskich w tym, m. in. CAD, CAM.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia 
pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz zajmujących się: 
projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Inżynierowie łatwo 
znajdują zatrudnienie w firmach polskich i zagranicznych, gdyż „mechanicy” 
są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.

Wydział Inżynierii MechanicznejKIERUNKI STUDIÓW

* po zatwierdzeniu specjalności przez Senat UTP
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Wydział Inżynierii MechanicznejKIERUNKI STUDIÓW

WZORNICTWO

Wzornictwo to interdyscyplinarny kierunek,  którego unikalnym atu-
tem jest połączenie sztuk projektowych i sztuk pięknych z bogatym 
zapleczem technicznym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Co będziesz studiował - studiując wzornictwo nauczysz się: projektowa-
nia form użytkowych, projektowania przestrzeni, projektowania scenografii, 
oprawy spektakli, projektowania imprez i eventów artystycznych, projekto-
wania kolorystyki, projektowania graficznego znaków, druków, plakatów, 
katalogów, komunikacji wizualnej, systemów identyfikacji wizualnej.
 
Weźmiesz udział w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych z zakresu ma-
larstwa, rysunku, rzeźby, designu, prototypowania pod opieką uznanych 

projektantów i czynnych artystów, a także w zajęciach praktycznych w znanych 
bydgoskich firmach. Będziesz rozwijać swoje umiejętności w ramach krajowych  
i międzynarodowych plenerów artystycznych i projektowych, a także współtwo-
rzyć wydarzenia w instytucjach kultury, galeriach i muzeach.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy 
w zespołach zajmujących się projektowaniem w zakresie wzornictwa przemysło-
wego. Rozwój gospodarczy firm należy rozpatrywać w aspekcie oddziaływania 
pomiędzy produkcją, konsumpcją a kulturą. Dlatego przygotowanie artystyczne 
i techniczne absolwenta umożliwia podjęcie przez niego trudnych wyzwań. 

Wydział Inżynierii MechanicznejKIERUNKI STUDIÓW

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII

specjalności: 
• MONITOROWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
• PROJEKTOWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Co będziesz studiował - swoją edukację rozpoczniesz przedmiotami hu-
manistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry 
nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy techno-
logii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych 
środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/
lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku in-
żynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mecha-
nika techniczna i mechanika płynów. Przedmioty związane ściśle z branżą 
OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych 
obiektów. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie 
pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, 
przemysłowe i wysypiskowe. Poznasz problematykę geotermii, pomp ciepła, 
energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji 
energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspoma-
gania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podję-
cia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z za-
sobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych 
z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa 
i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi 
źródłami energii wciąż wzrasta.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW  
SZTUCZNYCH 

specjalności: 
• SYSTEMY CAD/CAM
• TWORZYWA POLIMEROWE

Co będziesz studiował - na początku zagadnienia dotyczące własno-
ści intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologii, filozofii, elementów 
prawa, socjologii ogólnej lub negocjacji (do wyboru), a potem przedmioty 
ogólne stanowiące etap wstępny do wiedzy i uzyskania umiejętności inży-
nierskich, m.in. matematyka i fizyka, technologia informacyjna, systemy 
jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. W kolejnych semestrach pojawią 
się przedmioty kierunkowe związane z przetwórstwem tworzyw sztucz-
nych, które dotyczą w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw po-
limerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa 
tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, 
systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa 
konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane 
w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania 
CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji 
narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią. 
Nie bez znaczenia jest także nabycie umiejętności organizacji przetwórstwa 
tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży, która 
w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z wiodących.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia 
pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i prze-
twórstwem tworzyw polimerowych. Bydgoszcz i jej okolice to jedno z naj-
większych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw. Produkcja elementów 
z tworzyw polimerowych wzrasta w naszym regionie w szybkim tempie. Ławeczka miejska, projekt: Anna Cichosz, absolwentka Wzornictwa 

Zapraszamy na naszą stronę www i Facebook
www.wzornictwo.utp.edu.pl
www.facebook.com/WzornictwoUtp
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WRiB
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

wr.utp.edu.pl ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz 52 374 95 63 dzwr@utp.edu.pl

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii to miejsce, w którym będziesz miał niepowtarzalną szansę na realizację swoich zainteresowań. Podczas Twojej przygody ze studio-
waniem wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie zmieniać rzeczywistość. Bez względu na to, czy wybierzesz studia inżynierskie, ma-
gisterskie, podyplomowe czy doktoranckie, na naszym wydziale staramy się przekazać studentom idealnie skomponowaną mieszankę teorii, praktyki i uniwersalnych 
umiejętności mocno cenionych przez pracodawców. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii jest miejscem, gdzie poznasz ciekawych ludzi, zdobędziesz nowe doświadczenia 
i wiedzę daleko wykraczającą poza wydziałowe sale i laboratoria.

Rozwiń 
swój 
potencjał

Kierunki studiów:
• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i stacjonarne II stopnia (magisterskie),
• ROLNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie).

Wydział Inżynierii MechanicznejKRYTERIA PRZYJĘĆ
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mechanika i budowa maszyn
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• konstrukcja maszyn i urządzeń
• maszyny robocze
• pojazdy szynowe
• samochody i ciągniki
• technika tworzyw polimerowych
• technologia maszyn

transport
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• inżynieria powypadkowa w transporcie
• inżynieria ruchu drogowego
• organizacja transportu
• transport drogowy
• logistyka (po zatwierdzeniu przez Senat UTP)

inżynieria odnawialnych źródeł energii
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)
• monitorowanie instalacji odnawialnych 

źródeł energii
• projektowanie instalacji odnawialnych 

źródeł energii

przetwórstwo tworzyw sztucznych
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• systemy CAD/CAM
• tworzywa polimerowe

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz  
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

inżynieria biomedyczna I stopnia – 3,5-letnie (inżynier)
• techniczny doradca medyczny
• teleinformatyka medyczna

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz  
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

wzornictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch 
przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), 
wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) 
lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetapII]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:

• Etap I: rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja; format – max 70x50; technika – do wyboru: ołówek, węgiel, tusz. Ocena od 0 do 400 punktów.
• Etap II: sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych. Ocena od 0 do 600 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów
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mechanika i budowa maszyn I stopnia - 4-letnie (inżynier) transport I stopnia - 4-letnie (inżynier)
• konstrukcja maszyn i urządzeń
• maszyny robocze
• pojazdy szynowe

• samochody i ciągniki
• technika tworzyw polimerowych
• technologia maszyn

• inżynieria powypadkowa w transporcie
• inżynieria ruchu drogowego
• organizacja transportu

• transport drogowy
• logistyka (po zatwierdzeniu przez Senat UTP)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych:) języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz  
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp) + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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KIERUNKI STUDIÓW Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE 
CZŁOWIEKA

specjalności*:
• TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
• TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Co będziesz studiował - na początek przedmioty humanistyczne, wybrany 
język obcy, podstawy technologii informacyjnej. W skład treści przedmiotów 
kierunkowych wchodzą zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców 
do produkcji żywności, z metodami jej utrwalania, przemianami  zachodzą-
cymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowy-
wania, z bezpieczeństwem żywności, racjonalnym żywieniem człowieka, jak 
również z funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem techno-
logicznym zakładów przemysłu spożywczego oraz stosowaniem zasad eko-
nomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami 
rachunkowości. Odbędziesz także interesujące praktyki zawodowe w kraju 
lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany 
do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach 
i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem 
żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera ds. 
oceny jakościowej, itp.

ROLNICTWO

specjalności*:
•  AGRONOMIA I AGROBIZNES
•  KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
•  OCHRONA ROŚLIN
•  PRODUKCJA OGRODNICZA

Co będziesz studiował - w pierwszych latach przedmioty humanistyczne, 
w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, ergonomii, grafiki inżynierskiej oraz do wyboru: etyka, współczesne 
stosunki międzynarodowe, socjologia. Poznasz także podstawy technologii 
informacyjnej oraz przedmioty kierunkowe z zakresu agroekologii, agro-
meteorologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i chemii rolnej, hodowli 
roślin i nasiennictwa, produkcji roślinnej, ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, 
techniki rolniczej oraz organizacji i ekonomiki rolnictwa. Odbędziesz także 
praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować 
w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rzą-
dowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospo-
darstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem 
produktów roślinnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Masz pełne 
kompetencje do prowadzenia wszystkich rodzajów gospodarstw rolniczych, 
także posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

KIERUNKI STUDIÓW

BIOTECHNOLOGIA

specjalności*:
•  AGROBIOTECHNOLOGIA
•  BIOTECHNOLOGIA W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Co będziesz studiował - w planie studiów kierunku biotechnologia znaj-
dziesz szereg interesujących przedmiotów kierunkowych takich jak: genetyka 
i hodowla roślin/zwierząt, botanika, cytogenetyka, biologia komórki, mikro-
biologia, fizjologia roślin i zwierząt, embriologia, biologia molekularna, bio-
technologia drobnoustrojów, mikologia. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności 
biotechnologiczne w planie studiów przewidziane są również przedmioty 
specjalnościowe takie jak: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, 
wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności pochodzenia roślin-
nego. Aby zapoznać się z materiałem zaproponowanym w przedmiotach 
kierunkowych i specjalnościowych niezbędne jest zdobycie wiedzy w zakre-
sie przedmiotów podstawowych, do których zalicza się chemię, matematykę 
oraz fizykę i biofizykę. W ofercie kierunku znajduje się także kilka przedmio-
tów o charakterze informatycznym (np. grafika inżynierska, technologia in-
formacyjna) oraz przedmioty o charakterze ekonomicznym i humanistycz-
nym (np. ekonomia, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności 
intelektualnej i przemysłowej, etyka, socjologia, filozofia). 

Gdzie i jaka czeka Cię praca - będziesz przygotowany do pracy w szeroko 
pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych oraz 
w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, do wykonywa-
nia podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicz-
nego, np. w laboratoriach kultur in vitro, laboratoriach analitycznych i dia-
gnostycznych, kontroli jakości. Liczni absolwenci biotechnologii z sukcesem 
pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie, a spora grupa już 
obroniła doktoraty oraz zajmuje się pracą naukową.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
 
specjalności*:

• ARCHITEKTURA OBIEKTÓW KRAJOBRAZU
•  OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Co będziesz studiował - zaczniemy od biologii, ekologii, matematyki, 
geometrii wykreślnej, historii sztuki, rysunku i rzeźby, przedmiotów humani-
stycznych. Następnie dojdą kolejne przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci 
uzyskać wiedzę i umiejętności z fizjografii, geodezji i kartografii, gleboznaw-
stwa, szaty roślinnej i fauny, dendrologii i roślin ozdobnych, sztuki ogrodowej, 
grafiki inżynierskiej, waloryzacji krajobrazu, projektowania obiektów archi-
tektury krajobrazu, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomo-
ściami, materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa małej architektury, 
dokumentacji budowlanej, urządzania i pielęgnowania oraz rewaloryzacji 
obiektów architektury krajobrazu. Tę wiedzę uzupełni poznanie prawa doty-
czącego środowiska i krajobrazu oraz ekonomiki i zarządzania firmą.
Dużą część programu studiów stanowią praktyczne zajęcia z rysunku i rzeź-
by, blok zajęć projektowych i ćwiczeń terenowych oraz co najmniej 8 tygodni 
praktyki zawodowej w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować 
w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach 
i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, 
w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, w admi-
nistracji rządowej i samorządowej. Możesz założyć własne biuro projektowe 
lub firmę realizującą urządzanie i pielęgnowanie obiektów krajobrazowych.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
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architektura krajobrazu 
I stopnia - 3,5-letnie 
(inżynier architekt krajobrazu)

• architektura obiektów krajobrazu
• ochrona i kształtowanie krajobrazu

rolnictwo 
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• agronomia i agrobiznes
• kształtowanie środowiska
• ochrona roślin
• produkcja ogrodnicza

technologia żywności i żywienie 
człowieka
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• technologie produktów roślinnych
• technologie produktów zwierzęcych

zielarstwo i fitoterapia
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• technologia roślinnych substancji  
bioaktywnych

• zastosowanie roślin leczniczych

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) 
oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego 
wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)] 

biotechnologia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) • agrobiotechnologia • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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rolnictwo I stopnia - 4-letnie (inżynier) • agronomia i agrobiznes • kształtowanie środowiska

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

biotechnologia I stopnia - 4-letnie (inżynier) • agrobiotechnologia

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wydział Rolnictwa i BiotechnologiiKRYTERIA PRZYJĘĆKIERUNKI STUDIÓW

ZIELARSTWO I FITOTERAPIA

specjalności*:
• TECHNOLOGIA ROŚLINNYCH SUBSTANCJI BIOAKTYWNYCH
• ZASTOSOWANIE ROŚLIN LECZNICZYCH

Co będziesz studiował - pierwsze cztery semestry to głównie przedmioty 
związane z chemią i biochemią oraz nauką o morfologii, anatomii i syste-
matyce roślin, podstawy uprawy roli i roślin zielarskich, anatomia i fizjologia 
człowieka oraz higiena, przedmioty związane z żywieniem człowieka i diete-
tyką, jak również język obcy, przedmioty humanistyczne, ekonomia. Jednym 
z wiodących przedmiotów jest farmakognozja. Tę wiedzę uzupełnia poznanie 
przepisów prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W kolejnych latach stu-
denci poznają produkcję roślin zielarskich oraz technologię roślinnych substan-
cji bioaktywnych, toksykologię, fitoterapię i zastosowanie roślin leczniczych 
w kosmetyce oraz organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia prowadzenia 
działalności. Program przewiduje 4 tygodnie praktyk zawodowych w firmach 
związanych z kierunkiem studiów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - możesz prowadzić produkcję zielarską, w tym: 
uprawę roślin leczniczych i przyprawowych, suszenie oraz przechowywanie, 
standaryzację i ocenę jakości surowców zielarskich, pracować jako technolog 
roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i ko-
smetyce, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podejmować pracę 
w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów 
leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich, 
prowadzić sklep zielarsko-medyczny zajmujący się sprzedażą suplementów 
diety i preparatów ziołowych, pracować w doradztwie, popularyzacji, naucza-
niu i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi, prowadzić działalność 
związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, stu-
dia przygotowują do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz 
nadają kwalifikacje za wodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

* uruchomienie specjalności przy odpowiedniej liczbie studentów
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ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA

Co będziesz studiował - na studiach poznasz najnowsze trendy we współ-
czesnej analityce w zakresie stosowania poszczególnych procedur i technik 
analitycznych w praktyce m.in. nowoczesne techniki analityczne, rozwój 
oraz zastosowanie nowych procedur analitycznych, zagadnienia transportu 
próbek i obróbki wstępnej próbek środowiskowych, walidacji i kalibracji urzą-
dzeń pomiarowych, kontrola procesów on-line, organizacja i praca laborato-
rium spełniającego wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

specjalność: ANALITYKA ŚRODOWISKA
Wybierając tę specjalność poszerzysz wiedzę o ochronę, monitoring i analizę 
środowiska, analitykę powietrza atmosferycznego, odpadów przemysło-
wych, środków powierzchniowo-czynnych oraz kąpieli galwanicznych i wła-
ściwości powłok.

specjalność: ANALITYKA ŻYWNOŚCI
Wybierając tę specjalność poznasz podstawy technologii żywności, analizę 
surowców i ocenę produktów przemysłu spożywczego, podstawy analizy 
sensorycznej, chemię i mikrobiologię żywności oraz systemy zarządzania ja-
kością żywności.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować 
w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycz-
nego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produk-
cyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również 
w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Ponadto, 
absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiaro-
wych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i bada-
niem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej 
Inspekcji Handlowej.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

specjalność: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym 
z 3-miesięczną praktyką zawodową. Profil praktyczny studiów rozwinie 
w Tobie umiejętność współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, 
zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz w jednostkach gospodar-
czych. Poznasz systemy organizacji pracy w dużych i małych firmach.

Na studiach zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach 
inżynierskich. Opanowanie zagadnień projektowania inżynierskiego, grafiki 
inżynierskiej, technologii procesów materiałowych oraz mechaniki tech-
nicznej pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów 
użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się 
oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. W ramach zajęć przewidziano 
także przedmioty z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz zintegrowanych 
systemów zarządzania.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - w działach badawczo-rozwojowych przemy-
słu, jednostkach doradczych i projektowych oraz w przedsiębiorstwach obrotu 
materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Zdobyte umiejętności 
i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się 
wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności 
tworzyw polimerowych. Możesz również kierować działem kontroli jakości, 
prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem 
w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

wtiich.utp.edu.pl ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz 52 374 90 50 dzwtiich@utp.edu.pl 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę 
na naszym Wydziale na studiach drugiego stopnia na kierunku 
technologia chemiczna, na specjalnościach: 
• analityka chemiczna i spożywcza, 
• biotechnologia przemysłowa, 
• nowoczesne technologie materiałowe, 
• technologia procesów chemicznych.

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej to nie tylko nauka, 
kolokwia i egzaminy. Tradycją Wydziału jest coroczny Bieg Uliczny 
o Puchar Dziekana. Aktywność studentów Wydziału zaowocowała 
powstaniem dwóch kół naukowych: 

• Koło Chemików PENTRYT,
• Koło Technologów Żywności CIBUS.

Poczuj 
prawdziwą 
chemię

Kierunki studiów:
• ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• TECHNOLOGIA CHEMICZNA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie).

WTiICH
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analityka chemiczna i spożywcza
I stopnia - 3,5 letnie (inżynier)

• analityka środowiska 
• analityka żywności

inżynieria materiałowa
I stopnia – 3,5-letnie (inżynier)

• inżynieria materiałów polimerowych

technologia chemiczna
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• biotechnologia przemysłowa
• technologia procesów chemicznych
• chemia i technologia kosmetyków (nowość)

technologia żywności i żywienie 
człowieka
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• inżynieria żywności

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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analityka chemiczna i spożywcza
I stopnia – 4-letnie (inżynier)

• analityka środowiska
• analityka żywności

technologia chemiczna
I stopnia - 4-letnie (inżynier)

• technologia procesów chemicznych

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

TECHNOLOGIA CHEMICZNA 

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu ogólnoakade-
mickim. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane 
z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowa-
nymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, termodynamiką techniczną 
i chemiczną, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą prze-
mysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz 
bezpieczeństwem technicznym. Poznasz wszystkie aspekty współczesnej 
technologii chemicznej, analityki i produkcji wyrobów kosmetycznych. Za-
kres zdobytej wiedzy ekonomicznej umożliwi Ci także podjęcie samodzielnej 
działalności gospodarczej.

specjalność: BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA
Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą 
Ci podjąć pracę w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz prze-
mysłach pokrewnych, zarówno w zapleczu badawczym, jak i projektowym. 

specjalność: TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w przemyśle, labo-
ratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych oraz przedsiębiorstwach 
związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych. 

specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW - NOWOŚĆ!
Wybierając tę specjalność uzyskasz wiedzę teoretyczną o składnikach ko-
smetyków i zdobędziesz umiejętności w zakresie wytwarzania produktów 
kosmetycznych, ich zastosowaniu i ocenie jakości. Po ukończeniu specjalno-
ści możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i techno-
logii kosmetyków.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE 
CZŁOWIEKA

specjalność: INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym 
z 3-miesięczną praktyką zawodową. Profil praktyczny studiów da Ci 
szansę poznania aspektów zawodu technologa żywności. W trakcie 3,5-let-
niego procesu kształcenia jest uwzględniona 12-tygodniowa praktyka w za-
kładach przetwórstwa żywności, laboratoriach kontroli jakości (np. PIH, SA-
NEPID, itp.), w zakładach zbiorowego żywienia.

Na studiach spotkasz się z ciekawymi przedmiotami kierunkowymi: żywienie 
człowieka, ogólna technologia żywności, surowce roślinne i ich pozyskiwanie, 
surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie, inżynieria procesowa, mikrobiologia 
żywności. Poznasz również główne technologie spożywcze: mleczarską, pro-
duktów mięsnych, produktów fermentowanych, produktów zbożowych i pie-
karskich, węglowodanów, owoców i warzyw oraz gastronomiczną. Czekają 
na Ciebie również przedmioty dotyczące żywności funkcjonalnej, produktów 
regionalnych, instrumentalnych metod analizy żywności, opracowywania 
nowych produktów żywnościowych, reaktorów biochemicznych oraz wiele 
innych interesujących propozycji. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra 
naukowa, a także praktycy pracujący na co dzień w przemyśle.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci 
na podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, za-
kładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, 
kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, a także kierowanie 
firmą produkującą żywność przetworzoną.
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ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label  
nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) 
potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

specjalność: SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Co będziesz studiował - na studiach zapoznasz się z wdrożeniem i eks-
ploatacją układów, urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych 
w telekomunikacji, materiałami stosowanymi w elektronice, elementami 
i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami 
optoelektronicznymi, narzędziami komputerowej analizy i wspomagania 
projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, cyfrowymi, ana-
logowymi i hybrydowymi analogowo-cyfrowymi układami scalonymi i inter-
fejsami sprzętowymi, sterowaniem procesami, programowaniem w językach 
wysokiego i niskiego poziomu, tworzeniem serwisów informacyjnych, skryp-
tów, metodami cyfrowego i analogowego przetwarzania sygnałów i infor-
macji, specyfiką przesyłania danych na małe i duże odległości, metodami 
transmisji bezpośredniej i transmisji z wykorzystaniem fali nośnej. 
Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności w zakresie: jakości transmisji, sys-
temów i sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, propagacji fal elek-
tromagnetycznych i anten nadawczo-odbiorczych, multimedialnych usług 
interaktywnych, przetwarzania i kodowania dźwięków i obrazów. Otrzymasz 
ponadto szansę poznania języka angielskiego na poziomie biegłości B2 z ter-
minologią stosowaną w elektronice i telekomunikacji.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów magisterskich bę-
dziesz przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i tele-
komunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw 
oraz w instytutach naukowo-badawczych. Po ukończeniu uzyskasz dyplom 
upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

ELEKTROTECHNIKA 
 
Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label  
nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) 
potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

specjalność: ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę zwią-
zaną z inżynierią materiałową, teorią obwodów, metrologią, maszynami 
elektrycznymi, elektroniką i energoelektroniką, podstawami elektroenerge-
tyki, informatyką, techniką mikroprocesorową, inteligentnymi instalacjami 
elektrycznymi, aparatami i urządzeniami elektrycznymi, napędem elektrycz-
nym, podstawami automatyki i regulacji automatycznej, komputerowymi 
systemami pomiarowymi, odnawialnymi źródłami energii oraz techniką 
wysokich napięć.
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności, m.in. rozwiązywania proble-
mów inżynierskich w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, ma-
szyn i napędów elektrycznych, zautomatyzowanych układów napędowych  
i energoelektronicznych, układów sterowania w przemyśle z uwzględnie-
niem sterowania komputerowego i mikroprocesorowego, a także wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, projektowania instalacji elektrycznych 
z zastosowaniem wspomagania komputerowego, prowadzenia racjonalnej 
gospodarki energią elektryczną, prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej i kierowania zespołami ludzkimi.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - działy głównego energetyka, służby ener-
getyczne, biura projektowe i konstrukcyjne, zakłady przemysłowe wytwa-
rzające wyroby elektryczne, działy kontroli jakości i zabezpieczeń, instytucje 
badawcze, własna działalność gospodarcza.

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

wtie.utp.edu.pl Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 52 340 80 16; 52 340 80 38 wtie@utp.edu.pl 

Studenci WTIiE mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale, np. Kole Elektroników, Kole naukowym SEP, Programi-
stów, a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów można odbyć za granicą, np. 
Szwecji, Hiszpanii, Danii w ramach programu ERASMUS+ lub na Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH. Cechą szczególną kierunków jest uwzględ-
nienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej informatyce, teleinformatyce, elektronice, 
elektrotechnice oraz energetyce. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany 
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach, np. NOKIA, Telewizja Polska S.A., Atos IT 
Services Sp. z o.o., Mobica Limited Sp. z o.o., PESA S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ENERGA S.A., Enea S.A.

Programuj
przyszłość

Kierunki studiów:
• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• ELEKTROTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie),
• ENERGETYKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie),
• INFORMATYKA STOSOWANA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w języku polskim i angielskim,
• TELEINFORMATYKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie).

WTIiE
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TELEINFORMATYKA

Kierunek objęty jest patronatem firmy NOKIA!

specjalność: SIECI TELEINFORMATYCZNE

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę roz-
wiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii 
sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania 
sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływu danych oraz 
zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN), tworzenia aplikacji w różnych ję-
zykach programowania, wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych tech-
nologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowania nowoczesnych 
usług internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu 
technik elektronicznych (e-business i m-business), tworzenia rozwiązań 
bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multi-
mediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowa-
cyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowocze-
snych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu 
sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzymasz przygotowanie 
zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będziesz 
w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach 
i sieciach teleinformatycznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów 
inżynierskich łatwo znajdziesz pracę między innymi w zakładach korzystają-
cych ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szero-
kopasmowych, w firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej 
strukturze (sieci LAN, MAN, WAN), w biurach, firmach i placówkach IT.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

ENERGETYKA

specjalność: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej 
gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych 
we współczesnej energetyce (zmiana struktury wytwarzania energii, efek-
tywność energetyczna, kogeneracja, minimalizacja szkodliwego oddziały-
wania na środowisko naturalne, zastosowania systemów komputerowych 
i mikroprocesorowych w energetyce, modernizacja urządzeń przesyłowych).

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę: eks-
ploatację instalacji energetycznych, technologię maszyn energetycznych, in-
żynierię efektywności energetycznej, gospodarkę energetyczną, prowadzenie 
przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, elektrotechnikę, elektronikę, au-
tomatykę i mechatronikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo i ochronę 
przed korozją, mechanikę i termodynamikę techniczną, przesyłanie energii 
elektrycznej, maszyny i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, 
ochronę środowiska i bezpieczeństwo w energetyce.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - firmy związane z budową i eksploatacją sys-
temów energetycznych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub ciepl-
nej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), firmy działające w branży 
energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia sło-
neczna, działy głównego energetyka, służby energetyczne, biura projektowe 
i konstrukcyjne, własna działalność gospodarcza.

INFORMATYKA STOSOWANA

specjalność: 
• TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
• PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH*

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę prak-
tycznego i efektywnego wykorzystania systemów Windows, Linux i Unix, 
programowania w środowiskach Windows i Android, tworzenia aplikacji w róż-
nych językach programowania, tworzenia aplikacji mobilnych, zagadnienia 
sztucznej inteligencji, metody przetwarzania sygnałów jedno i wielowymiaro-
wych, programowania współbieżnego i zespołowego, administrowania syste-
mami klasy Enterprise, tworzenia rozwiązań bazodanowych.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i efektyw-
nego rozwiązywania zagadnień technicznych w firmie z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi informatycznych. Dodatkowo, masz szansę poznać 
język obcy na poziomie biegłości B2, co pozwoli na posługiwanie się słow-
nictwem specjalistycznym w dziedzinie informatyki. Program studiów umoż-
liwia także naukę dodatkowego języka, który coraz częściej jest wymagany 
w firmach branży informatycznej w związku ze świadczeniem usług outsour-
cingowych dla firm z całego świata.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów znajdziesz pracę  
w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramo-
wania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mo-
bilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia infroma-
tycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. 

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

*w przygotowaniu
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Wydział Zarządzania

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz 52 340 88 60 dzwzr@utp.edu.pl 

Studiując na Wydziale Zarządzania zdobędziesz wiedzę praktyczną, dzięki której szybciej znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy. Będziesz realizował zajęcia w no-
woczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych i salach wykładowych. Spotkasz wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy w atrakcyjny 
sposób przekażą Ci niezbędną wiedzę. Będziesz miał możliwość rozwijania swoich pasji i zdobywania dodatkowych kompetencji w jednym z wielu kół naukowych 
działających na Wydziale.

Zarządzaj
swoją
przyszłością

Kierunki studiów:
• FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
• ZARZĄDZANIE - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie),
• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

WZ
wz.utp.edu.pl 

KRYTERIA PRZYJĘĆ Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
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elektronika i telekomunikacja
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

elektrotechnika
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• elektrotechnika przemysłowa

energetyka 
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• eksploatacja systemów  
energetycznych

informatyka stosowana
I stopnia – 3,5 letnie (inżynier)

• technologie informacyjne
• programowanie aplikacji 

biznesowych (w przygotowaniu)

 teleinformatyka
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• sieci teleinformatyczne

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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elektronika i telekomunikacja
I stopnia - 3,5-letnie(inżynier)
• systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

elektrotechnika
I stopnia - 4-letnie (inżynier)

• elektrotechnika przemysłowa

informatyka stosowana
I stopnia – 3,5-letnie (inżynier)

• technologie informacyjne
• programowanie aplikacji biznesowych (w przygotowaniu)

teleinformatyka
I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

• sieci teleinformatyczne

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii(F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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KIERUNKI STUDIÓW Wydział Zarządzania

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Co będziesz studiował - zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek 
o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: planowania 
systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania 
i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania ja-
kością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Zyskasz umie-
jętności: praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich 
w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierski-
mi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów 
lub procesów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać pro-
fesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania i przygoto-
wania produkcji, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych, ad-
ministracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna 
i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

ZARZĄDZANIE

Co będziesz studiował - zarządzanie to kierunek o profilu ogólnoakade-
mickim, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania i ekonomii, 
marketingu i promocji, sprzedaży i reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi 
i projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, informatyki 
w zarządzaniu. Zyskasz umiejętności: projektowania i wdrażania strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa, posługiwania się narzędziami marketingowymi, 
sprawnego kierowania zespołem pracowników.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać spe-
cjalistą lub menedżerem ds. marketingu, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 
ds. zarządzania jakością, ds. zarządzania finansami, specjalistą w admini-
stracji państwowej i samorządowej, menedżerem w instytucjach, funda-
cjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

KIERUNKI STUDIÓW Wydział Zarządzania

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Co będziesz studiował - finanse i rachunkowość to kierunek o profilu 
praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, 
funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w con-
trollingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania 
własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności: dobierania i efektywne-
go użytkowania systemów finansowo-księgowych, projektowania polityki 
rachunkowości w organizacji, skutecznego posługiwania się instrumentami 
finansowymi.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać spe-
cjalistą ds. finansów w przedsiębiorstwach, bankach lub firmach ubezpiecze-
niowych, doradcą finansowo-inwestycyjnym lub podatkowym, specjalistą 
w dziale analiz ekonomicznych, analitykiem finansowym, audytorem, pra-
cownikiem biura rachunkowego, samodzielnym księgowym, pracownikiem 
kancelarii podatkowej, analitykiem w izbie kontroli skarbowej lub w urzędzie 
skarbowym.

STAŻE I PRAKTYKI STUDENCKIE 
W RENOMOWANYCH FIRMACH, M.IN.  

• ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k.,
• PESA Bydgoszcz S. A.,
• Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz,
• DB Schenker Oddział Bydgoszcz,
• Can-Pack S. A.,
• MIKO PAC Sp. z o. o. Polska,
• POLITECH Sp. z o. o.,
• BART Sp. z o. o.,
• Cukiernia SOWA,
• Metalkas Sp. z o. o.,
• w wielu bydgoskich urzędach.
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KRYTERIA PRZYJĘĆ Wydział Zarządzania
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zarządzanie 
I stopnia - 3-letnie (licencjat)

• marketing w organizacji 
• zarządzanie w gospodarce żywnościowej

• zarządzanie w handlu i usługach
• zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) 
obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) • projektowanie usług logistycznych • zarządzanie procesami produkcyjnymi

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i mate-
matyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru: 

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

finanse i rachunkowość
 I stopnia - 3-letnie (licencjat)

• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• finanse i rachunkowość sektora publicznego

• rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), 
informatyki (I) obliczonej według wzoru: 

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
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zarządzanie I stopnia - 3-letnie (licencjat) • marketing w organizacji • zarządzanie w handlu i usługach

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch) 
obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) • projektowanie usług logistycznych • zarządzanie procesami produkcyjnymi

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

finanse i rachunkowość 
I stopnia - 3-letnie (licencjat)

• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• finanse i rachunkowość sektora publicznego

• rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) 
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), 
informatyki (I) obliczonej według wzoru: 

 ∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ważne informacje 

BIURO REKRUTACJI
DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH 

Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. A15a
85-796 Bydgoszcz

52 374 94 11

rekrutacja@utp.edu.pl

1. Podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta) – rejestracja internetowa.
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrza-

łości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
3. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.
4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. Kandydat, który w roku 2018 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury 
międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż 01.10.2018 r.

5.  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
6.  Zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie 

elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie 
wgrać do IRK.

7. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzo-
ziemcami.

8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
9. Dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów na UTP.

PUNKT REKRUTACYJNY
czynny od czerwca 2018 r. 

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  
(Auditorium Novum)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty
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W infrastrukturze uczelni znajduje się stołówka zlokalizowana w Fordonie w sąsiedztwie Domów Studenta. Ponadto do dyspozycji studentów pozostają bufety zlo-
kalizowane na Wydziałach. Zarówno stołówka, jak i bufety umożliwiają studentom korzystanie z obiadów tańszych niż w punktach żywienia zbiorowego w mieście.

Wyżywienie

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
• stypendium socjalnego – przyznawanego studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – przyznawanego studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów – przyznawanego studentom, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego oraz 

są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty,

• zapomogi – przyznawanej jednorazowo studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej na skutek różnego typu zdarzeń losowych.
Studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszka-
nia w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie.

Ważne informacje 
Stypendia i zapomogi

Uniwersytet dysponuje czterema Domami Studenckimi zlokalizowanymi na dwóch osiedlach – Fordon i Błonie. Wszystkie Domy Studenta są koedukacyjne. Łączna 
liczba miejsc wynosi 1444, w tym 1348 w pokojach 2 i 3-osobowych, 96 w pokojach 1-osobowych. Do dyspozycji studenta pozostają: pokoje cichej nauki, dostęp do in-
ternetu w każdym pokoju, kuchnie, pralnia z suszarnią. Na osiedlu Fordon także sklep, siłownia, boiska sportowe. Koszt zakwaterowania w roku akademickim 2017/2018 
wynosił: w pokoju 1-osobowym od 420 zł do 435 zł, w pokoju 2 lub 3-osobowym od 365 zł do 400 zł. Prawo do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym może otrzymać 
jedynie student samotnie wychowujący dziecko lub ten, któremu stan zdrowia lub inne uzasadnione powody utrudniają zamieszkanie w pokoju wieloosobowym. Po-
wyższe okoliczności należy odpowiednio udokumentować: aktem urodzenia dziecka, zaświadczeniem lekarskim. Małżeństwa studenckie mają możliwość wspólnego 
zamieszkania w pokojach małżeńskich. 

Zakwaterowanie

Studenci UTP mogą korzystać z programu wymiany studenckiej pod szyldem Erasmus+. Wyjazdy zagraniczne niosą ze sobą zarówno korzyści akademickie, jak  
i pozaakademickie. Erasmus+ to zwiększenie szans na rynku pracy, możliwość przebywania przez dłuższy czas w obcym kraju, poznanie nowych ludzi, dobra zaba-
wa, zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy, używanie na co dzień języka obcego, poznanie obcych kultur.

Studenci UTP już od drugiego roku studiów I stopnia mogą skorzystać z dwóch typów wyjazdów:
• na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z UTP, 
• na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji.

Wyjechać można na czas od 2 do 12 miesięcy. Okres studiów za granicą jest uznany za równoważny okre-
sowi studiów na UTP, pod warunkiem, że zostaną zaliczone wszystkie przedmioty uzgodnione wcześniej  
w Porozumieniu o programie zajęć. Studenci biorący udział w wymianie otrzymują stypendium na pokrycie 
podwyższonych kosztów, związanych z pobytem w innym kraju.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:
• 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej,
• 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstien, Norwegia),
• FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii), Turcja.

A może interesuje Cię 
wyjazd na praktykę? 

Skorzystaj z możliwości oferowanych 
przez program Erasmus+!

Chcesz wyjechać na część studiów 
do zagranicznej uczelni? 

Szczegółowe informacje:
Dział Współpracy Międzynarodowej

Al. prof. S. Kaliskiego 7, RCI, p. B119
www.iro.utp.edu.pl
www.erasmusplus.org.pl



Życie studenckie 



Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

www.utp.edu.pl
www.facebook.com/UTPBydgoszcz


