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POLITECHNIKA KOSZALIÑSKA   WYDZIA£ MECHANICZNY

Odpowiadamy na wszystkie zapytania, przesy³amy materia³y informacyjne.

Serwis internetowy: http://wm.politechnika.koszalin.pl/kmp

1. IN¯YNIERSKIE ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW*
2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PRZEMYŒLE**

*   Specjalnoœæ prowadzona od ponad 15. lat (ponad 1000 absolwentów)
** Najnowsza specjalnoœæ ukierunkowana na przedsiêbiorstwa XXI-go wieku 



1. Mened¿er produktu
2. Specjalista ds. przygotowania produkcji
3. Specjalista ds. zarz¹dzania produkcj¹
4. Dyrektor ds. produkcji
5. Technolog procesów informacyjnych
6. Specjalista konstruktor
7. G³ówny konstruktor
8. Specjalista ds. jakoœci
9. Specjalista ds. rozwoju firmy
10. In¿ynier projektu
11. G³ówny informatyk
12. Administrator sieci komputerowych
13. Specjalista ds. zarz¹dzania systemami produkcyjnymi
14. G³ówny mechanik
15. Specjalista ds. zarz¹dzania systemami energetycznymi
16. G³ówny energetyk
17. Specjalista ds. eksploatacji systemów komputerowych
18. Koordynator ds. nadzoru nad oddzia³ami 
przedsiêbiorstwa
19. Specjalista ds. innowacji
20. Specjalista ds. kierowania nowymi projektami
21. Specjalista ds. rozwoju kadry
22. Specjalista ds. aplikacji in¿ynierskich
23. Koordynator ds. bezpieczeñstwa i ochrony danych
24. Analityk procesów produkcyjnych
25.Specjalista ds. logistyki
26.Specjalista ds. wspó³pracy z klientami
27.Mened¿er systemów obs³ugi procesów biznesowych
28.Specjalista ds. wynalazków i ochrony patentowej
29.Specjalista ds. zarz¹dzania sieci¹ partnerów
30.Specjalista ds. transportu
31.Specjalista systemów ERP i CRM
32.Kierownik serwisu
33. In¿ynier Produktu
34. Administrator baz danych
35. Doradca ds. MSP
36. In¿ynier wsparcia technicznego
37. Specjalista ds. oprogramowania IT

W obecnym XXI wieku dominuj¹ i bêd¹ dominowaæ 
innowacyjne ma³e i œrednie, przedsiêbiorstwa, 
w których technologie informacyjne bêd¹ integr-
owaæ procesy wytwarzania z technikami komput-
erowymi, wzornictwem, technikami multimedi-
alnymi i internetowymi.

Specjalnoœci IN¯YNIERSKIE ZASTOSOWANIA 
KOMPUTERÓW oraz TECHNOLOGIE INFORMA-
CYJNE W PRZEMYŒLE zapewniaj¹ absolwentom 
mo¿liwoœæ szerokiego wyboru stanowisk specjalis-
tów w wielu dziedzinach aktywnoœci zawodowej.

Specjalnoœci te zosta³y uznane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za priorytetowe, na-
le¿¹ do specjalnoœci zamawianych, co oznacza 
dodatkowe wysokie stypendia dla studentów (1000 
z³ miesiêcznie dla 50% studentów) oraz dodatkowe 
na-k³ady na wyjazdy studyjne i materia³y dydakt-
yczne oraz oprogramowanie. 

Mo¿na byæ pewnym, ¿e w XXI wieku najwiêksze 
wziêcie bêd¹ mieli nie tradycyjnie kszta³ceni 
studenci, lecz specjaliœci ³¹cz¹cy wiedzê in¿yni-
ersk¹, informa-tyczn¹, ekonomiczn¹ i mened¿-
ersk¹. Ju¿ obecnie, kierowanie przedsiêbio-
rstwami, projektowanie i wytwarzanie wyrobów, 
zarz¹dzanie kadrami i systemami gospodarczymi, 
nie mo¿e istnieæ bez wykorzysty-
wania technologii informacyjnych i systemów 

Lista typowych stanowisk, dla in¿ynierów, 
absol-wentów specjalnoœci  IN¯YNIERSKIE 
ZASTOSOWA-NIA KOMPUTERÓW oraz 
TECHNOLOGIE  INFORMACYJNE W 
PRZEMYŒLE, jest wyj¹tkowo obszerna. Jako 

Absolwenci specjalnoœci IN¯YNIERSKIE 
ZASTOSO-WANIA KOMPUTERÓW oraz 
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W 
PRZEMYŒLE, dziêki po³¹czeniu wykszta³cenia 
in¿ynierskiego i informatycznego s¹ przygotowani 
do stosowania i wykorzystywania technologii 
informatycznych w ró¿nych dziedzinach wspó³c-
zesnej cywilizacji, sprawnego wykorzystywania 
wiedzy przydatnej nawet w okresie 40-50 lat aktyw-

Potrafi¹ projektowaæ oraz zarz¹dzaæ procesami 
technologicznymi, a tak¿e kierowaæ dzia³alnoœci¹ 
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach.
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KONTAKT

SPECJALNOŒCI PREFEROWANE PRZEZ 
MNiSW:

IN¯YNIERSKIE ZASTOSOWANIA 
KOMPUTERÓW
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 
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W procesie elastycznej edukacji zapewniamy studen-
tom: partnerski styl wyk³adowców, multimedialne wy-
k³ady ( jako obowi¹zuj¹cy standard), mo¿liwoœæ swo-
bodnego wybierania tematów projektów, bezp³atne 
licencje na oprogramowanie i systemy opracyjne, 
bezp³atne, multimedialne materia³y dydaktyczne, 
przyk³adowe aplikacje, dostêp do serwerów kszta³ce-
nia zdalnego, literaturê udostêpnian¹ przez wyk³ado-
wców, dorobek specjalnoœci tworzony przez kilkanaœ
cie roczników studentów w postaci tysiêcy opracowañ 
dydaktycznych w formie elektronicznej. 
W obiektach dydaktycznych zapewniamy bezprze-
wodowy dostêp do INTERNETU.

S¹ przygotowani do kierowania zespo³ami pracowni
ków w zakresie obs³ugi systemów informatycznych 
oraz systemów komputerowego wspomagania prac 
in¿ynierskich i procesów kszta³cenia kadr technicz
nych, administrowania i obs³ugi systemów informa-
tycznych w przemyœle, administracji gospodarczej, 
samorz¹dowej i pañstwowej, bankowoœci oraz 
w szkolnictwie, zarz¹dzania zespo³ami ludzkimi 
w przemyœle oraz jednostkach gospodarczych.
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