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Wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia  
w semestrze zimowym  roku akademickiego 2019/2020 

 

Kierunek studiów 

Wydział  
realizujący 

kształcenie na 
kierunku  

(skrót) 

Forma studiów 
(czas trwania) 

Wymagane tytuły zawodowe Rozmowy kwalifikacyjne 

Advanced  Mechanical Engineering 
(język angielski) WM/CKM* stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Test językowy dla kandydatów został ustalony na dzień: 
23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli IFE.  
Rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce po teście, 
czyli również 23.09.2019 r. od godz.  11:00 w sali nr 22  
 

architektura WBAIŚ stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera architekta 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
23  września 2019r. (poniedziałek)  o godz. 9.30,  
pok. 105, Ip., Instytut Architektury i Urbanistyki  
(budynek B6) Al. Politechniki 6 
Uwaga:  
Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych 
(zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej 
na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy 
kwalifikacyjnej do 8.30  w pok. 105  w Instytucie 
Architektury i Urbanistyki. 
 

budownictwo WBAIŚ 

stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

 
niestacjonarne (zaoczne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunku 
budownictwo 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
24  września 2019r. (wtorek)  o godz. 9.15,  
pok. 105 (dziekanat), I p.  budynek Wydziału  
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. 
Politechniki 6 

Computer Science and  Information 
Technology 
(język angielski) 

WEEIA/CKM* stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny po kierunkach: 
automatyka i robotyka, automatyka 
i sterowanie robotów, elektronika 
i telekomunikacja, fizyka techniczna, 
informatyka, inżynieria biomedyczna, 
logistyka, mechatronika lub co najmniej 
tytuł licencjata po kierunkach: 
informatyka, matematyka, matematyka 
stosowana 

Test językowy dla kandydatów został ustalony na dzień: 
23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli IFE.  
Rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce po teście, 
czyli również 23.09.2019 r. od godz. 11:00 w  sali  nr 16  
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Electronic and Telecommunication 
Engineering  
(język angielski) 

WEEIA/CKM* stacjonarne (dzienne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Test językowy dla kandydatów został ustalony na dzień: 
23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli IFE.  
Rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce po teście, 
czyli również 23.09.2019 r. od godz. 11:00 w  sali  nr 7 

elektronika i telekomunikacja WEEIA stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać 
się absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

elektronika i telekomunikacja  
/Applied Electronics WEEIA stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać 
się absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia 

elektrotechnika WEEIA 

stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

 
niestacjonarne (zaoczne) 

1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać 
się absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

Energy Systems in the Built Environment 
(język angielski) WIPOŚ stacjonarne (dzienne) 

1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

fizyka techniczna WFTIMS stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny po kierunkach 
technicznych, absolwenci wszystkich 
kierunków akademii medycznych 
(uniwersytetów medycznych) lub 
posiadający co najmniej tytuł licencjata 
po kierunkach: astronomia, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka, informatyka 
stosowana, matematyka, matematyka 
stosowana. 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

informatyka WEEIA 

 

 
 

stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

 
 

niestacjonarne (zaoczne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny po kierunkach: 
automatyka i robotyka, elektronika i 
telekomunikacja, fizyka techniczna , 
informatyka, inżynieria biomedyczna, 
logistyka, mechatronika lub co najmniej 
tytuł licencjata po kierunkach: 
informatyka,  matematyka, matematyka 
stosowana 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 
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informatyka stosowana WFTIMS niestacjonarne (zaoczne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny po kierunkach: 
automatyka i robotyka, elektronika i 
telekomunikacja, fizyka techniczna, 
informatyka, informatyka stosowana, 
inżynieria biomedyczna, logistyka, 
mechatronika lub co najmniej tytuł 
licencjata po kierunkach: informatyka, 
informatyka stosowana, matematyka, 
matematyka stosowana 
 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

inżynieria biomedyczna WEEIA stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać 
się absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 
 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

inżynieria chemiczna i biochemiczna 
(studia IV-semestralne) WIPOŚ stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny lub tytuł 
licencjata, magistra lub równoważny  po 
kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych 
i  przyrodniczych (dyscyplina: 
informatyka, matematyka, nauki 
biologiczne, nauki chemiczne, nauki 
fizyczne oraz  nauki o Ziemi i środowisku) 
oraz po kierunkach  w dziedzinie nauk 
rolniczych (dyscyplina: technologia 
żywności i żywienia) 
 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

inżynieria środowiska 
(studia IV-semestralne) WIPOŚ stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny lub tytuł 
licencjata, magistra lub równoważny  po 
kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych 
i  przyrodniczych (dyscyplina: 
informatyka, matematyka, nauki 
biologiczne, nauki chemiczne, nauki 
fizyczne oraz  nauki o Ziemi i środowisku) 
oraz po kierunkach  w dziedzinie nauk 
rolniczych (dyscyplina: technologia 
żywności i żywienia) 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 
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matematyka stosowana WFTIMS stacjonarne (dzienne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny  po kierunkach 
technicznych lub posiadający co najmniej 
tytuł licencjata  po kierunkach: 
matematyka, matematyka stosowana, 
informatyka i ekonometria, ekonomia, 
zarządzanie, informatyka, informatyka 
stosowana, fizyka, chemia, logistyka 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

mechanika i budowa maszyn WM 

stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

 
niestacjonarne (zaoczne) 

1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł  inżyniera, magistra 
inżyniera lub równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

papiernictwo i poligrafia WZIP niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, 
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny 

Nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami na studia. 

planowanie przestrzenne WBAIŚ stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunku 
gospodarka przestrzenna, architektura, 
budownictwo, inżynieria środowiska 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
23  września 2019r. (poniedziałek)  o godz. 9.15,  
pok. 105 (dziekanat), Ip. budynek Wydziału  
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. 
Politechniki  6 

rewitalizacja miast WBAIŚ stacjonarne (dzienne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł licencjata, inżyniera,  
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny po kierunkach w obszarze 
nauk technicznych, nauk społecznych, 
nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
24  września 2019r. (wtorek)  o godz. 10.15,  
pok. 105 (dziekanat), budynek Wydziału  Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Politechniki  6 

sieci i instalacje w inżynierii 

środowiska 
WBAIŚ 

stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

 
 

niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: 
inżynieria środowiska, inżynieria 
chemiczna i procesowa, inżynieria 
naftowa i gazownicza, inżynieria i 
gospodarka wodna, budownictwo, 
energetyka, gospodarka przestrzenna, 
mechanika i budowa maszyn, ochrona 
środowiska, technologie ochrony 
środowiska, wiertnictwo nafty i gazu 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
24  września 2019r. (wtorek)  o godz. 9.15,  
pok. 105 (dziekanat), Ip. budynek Wydziału  
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. 
Politechniki  6 
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technologia kosmetyków 

(studia IV-semestralne) 
WBINOŻ stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, 
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny 
 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 
23 września 2019r. (poniedziałek) od godz. 10.00, 
dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności (ul. 
Wólczańska171/173). 

włókiennictwo WTMIWT stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł licencjata, inżyniera,  
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 
23 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 11.00, 
kreślarnia IV,  wejście C, II p, .budynek Wydziału 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów  
( A-33), , ul. Żeromskiego 116,  

wzornictwo WTMIWT stacjonarne (dzienne) 
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający co najmniej tytuł  licencjata 
po kierunku wzornictwo lub innych 
kierunkach o profilu plastycznym lub co 
najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: 
włókiennictwo, architektura wnętrz, 
grafika. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 
23 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00, 
kreślarnia IV,  wejście C, II p., .budynek Wydziału 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów  
( A-33), , ul. Żeromskiego 116,  

zarządzanie WZIP 

stacjonarne (dzienne) 
2 lata 

 
niestacjonarne (zaoczne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający  tytuł licencjata, inżyniera, 
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 
24 września 2019 r. (wtorek) od godz. 9.00  do 18.00,  
budynek D4, ul. Piotrkowska 266. 

zarządzanie 

(język angielski)  
WZIP/CKM* 

 

 
stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł licencjata, inżyniera, 
magistra, magistra inżyniera lub 
równoważny. 

Test językowy dla kandydatów został ustalony na dzień: 
23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli IFE.  
Rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce po teście, 
czyli również 23.09.2019 r. od godz. 11:00 w  sali  nr 2 

zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP 

 

stacjonarne (dzienne) 
2 lata 

 
niestacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra, 
magistra inżyniera lub równoważny 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 
24 września 2019 r. (wtorek) od godz. 9.00  do 18.00,  
budynek D4, ul. Piotrkowska 266 
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zarządzanie i inżynieria produkcji 

(język angielski) 
WZIP/CKM* 

 

 
stacjonarne (dzienne) 

2 lata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 
absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, magistra, 
magistra inżyniera lub równoważny. 

Test językowy dla kandydatów został ustalony na dzień: 
23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli IFE.  
Rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce po teście, 
czyli również 23.09.2019 r. od godz. 11:00 w  sali  nr 12 

 
*Jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów 

 
WM - Wydział Mechaniczny; WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; WCH - Wydział Chemiczny; 
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów; WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności;  
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska; WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; 
WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji; WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 


