
Biuro Prasowe                                                                  Wrocław, 1 lipca 2015 r.                                                                                                                      
tel. 071 320 43 43, 320 43 88 

 

Ostatni tydzień rekrutacji na Politechnice Wrocławskiej 

Jeszcze tylko tydzień mają kandydaci na rejestracje w systemie rekrutacyjnym 

Politechniki Wrocławskiej. Na wydziałach w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze 

wybierać można spośród piętnastu różnych kierunków. W tegorocznej ofercie 

znalazły się trzy nowe - mechatronika pojazdów, inżynieria odnawialnych źródeł energii 

oraz informatyka przemysłowa. 

W Jeleniej Górze studiować można na pięciu kierunkach – budownictwie, inżynierii 

środowiska, mechanice i budowie maszyn i zarządzaniu „Uniwersytet Nysa” w języku 

angielskim.  

Nowością w tegorocznej ofercie jest informatyka przemysłowa. Na tym kierunku 

kształceni będą specjaliści w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi 

przemysłowych systemów informatycznych. 

Spot rekrutacyjny na PWr w Jeleniej Górze:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q-pWP1Wbkl4&feature=youtu.be 

 
 
W Jeleniej Górze studiuje obecnie ok. 600 osób, a w składzie kadry naukowej znajduje 

się m.in. sześciu naukowców z tytułem profesora, sześciu doktorów habilitowanych i aż 

47 doktorów. 

Kampus uczelni to pięć budynków w tym m.in. biblioteka i dom studencki, w którym 

znajduje się ponad 60 miejsc noclegowych. 

Mechatronika pojazdów to nowy kierunek dostępny na Wydziale Techniczno-

Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kandydaci  mają także do 

wyboru budownictwo, mechanikę i budowę maszyn oraz zarządzanie i inżynierię 

produkcji. 

Na nowoutworzonym kierunku kształceni będą specjaliści w zakresie projektowania, 

konstrukcji, wytwarzania i wdrażania do eksploatacji urządzeń mechanicznych (głównie w  

nowoczesnych  środkach  transportu).  

Absolwenci będą przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach  

rozwiązujących problemy związane np. z serwisowaniem oraz diagnostyką maszyn  i  

urządzeń zawierających układy mechatroniczne. 

Spot rekrutacyjny na PWr w Wałbrzychu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tho_R2l6fXA&feature=youtu.be 

Obecnie w Wałbrzychu uczy się ok. 800 studentów. Na kampus wydziału składają się dwa 

gmachy dydaktyczne, siłownia, sala gimnastyczna, dom studencki dla ok. 100 osób oraz 

biblioteka. 

Wydział dysponuje m.in. czterema nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi, 

laboratoriami fizyki i chemii, materiałów budowlanych i technologii betonu, 

metaloznawstwa, metrologii oraz wytrzymałości materiałów. 



Z kolei na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym w Legnicy mogą wybierać spośród 

pięciu kierunków - budownictwo, elektrotechnika, górnictwo i geologia, mechanika i 

budowa maszyn oraz inżynieria odnawialnych  źródeł  energii. 

Ten ostatni kierunek to nowość w tegorocznej ofercie. Absolwenci będą specjalistami w  

zakresie projektowania, użytkowania i obsługi instalacji odnawialnych źródeł energii m.in. 

farm wiatrowych, instalacji solarnych (w tym zawierających kolektory słoneczne i panele 

fotowoltaiczne) czy instalacji grzewczych z pompami ciepła. 

Spot rekrutacyjny na PWr w Legnicy: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmaUUL9WxRU&feature=youtu.be 

Kampus Politechniki Wrocławskiej w Legnicy to gmach dydaktyczny z salami 

wykładowymi, seminaryjnymi i projektowymi, pracowniami komputerowymi, 

specjalistycznymi laboratoriami oraz biblioteką, salą gimnastyczną i siłownią. Studenci 

mają także do dyspozycji akademik. 

Kształcenie realizowane jest według takich samych planów i standardów 

studiów jak we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-

dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej. 

Więcej o rekrutacji na Politechnikę Wrocławską - http://rekrutacja.pwr.edu.pl/ 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 

 


