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Trzy wydziały, jeden kierunek, wspólna inauguracja 

13 października br. (środa) o godz. 9.00 w auli gmachu głównego Politechniki 
Wrocławskiej odbędzie się po raz pierwszy wspólna, uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2010/2011 dla studentów I roku kierunku MECHATRONIKA z trzech 
Wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.  
W wyniku tegorocznej rekrutacji na tym kierunku studiować będzie ponad 300 osób. 

Mechatronika jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów ostatnich lat. 
Na Wydziale Mechanicznym PWr funkcjonuje dopiero od trzech lat, natomiast na 
Wydziale Elektrycznym oraz na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki został 
uruchomiony po raz pierwszy. 
 
Studia na tym interdyscyplinarnym kierunku obejmują swym zakresem m.in.: mechanikę 
klasyczną, dynamikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo, elektrotechnikę  
i elektronikę, systemy mikroprocesorowe i fotonikę, informatykę i sterowanie, 
projektowanie układów maszynowych, elektrycznych, elektryczno -mechanicznych, 
wytwarzania w technologiach mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych  
i optycznych, inŜynierię biomedyczną.  
 
MoŜliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy dla mechatroników są nieograniczone, tak 
w regionie, w całym kraju, jak i za granicą. Obejmują one wszystkie gałęzie przemysłu 
elektromaszynowego: sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn budowlanych jak 
równieŜ wytwarzanie i serwis urządzeń biomedycznych i aparatury diagnostycznej. 
Rozwojowy charakter kierunku powoduje duŜe zapotrzebowanie na absolwentów  
w jednostkach naukowo - badawczych i edukacji zawodowej. 

 
 

śycie między budynkami - wykład profesora Jana Gehla 

W najbliŜszy wtorek, 12 października profesor Jan Gehl* z Królewskiej Duńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze wygłosi otwarty wykład w ramach programu 
Visiting Professors. Tematem spotkania jest: „śycie między budynkami”. Początek 
wykładu zaplanowano na godz. 15.00 w Auli Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej (ul. B. Prusa 53/55, bud E-1, sala 319). 

*Jan Gehl* (ur. w 1936 r.) jest profesorem architektury w dziedzinie projektowania 
urbanistycznego w  The School of Architecture, The Royal Danish Academy of Fine Arts in 
Copenhagen oraz współfundatorem GEHL Architects-Urban Quality Consultants  
w Kopenhadze. Seria projektów ”Poprawa Miasta” (City Improvement) jego autorstwa 
była realizowana dla kilku miast Europy, Ameryki, Australii i Dalekiego Wschodu. Jest 
autorem publikacji ”śycie Między Budynkami – Zagospodarowywanie Przestrzeni 
Publicznej” (Life Between Buildings – Using Public Space), ”Przestrzenie Publiczne – 
Przestrzeń śyciowa” (Public Spaces – Public Life) – Kopenhaga 1996, ”Nowe Miejskie 
Przestrzenie” (New City Spaces) i ”Nowe Miejskie śycie” (New City Life). Był nagradzany 
wieloma prestiŜowymi nagrodami, m.in. nagrodą ”Sir Patrick Abercrombie Prize - for 
exemplary contributions to Town Planning”, przyznaną przez Międzynarodową Unię 
Architektów. Otrzymał takŜe doktorat honoris causa w Uniwersytetu Heriot-Watt  
w Edynburgu. Jest honorowym członkiem kilku prestiŜowych instytucji 
architektonicznych. 
  
Wizytę zorganizowała Politechnika Wrocławska oraz Biuro Współpracy z Uczelniami 
WyŜszymi w Urzędzie Miasta Wrocławia. Naukowiec odwiedzi stolicę Dolnego Śląska  
w ramach programu Visiting Professors, funduszu „Scientiae Wratislavienses”. 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


