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- Tytuł inżyniera nie jest 
rozpoznawany w 
społeczeństwie jako 
gwarantujący dobrze płatne 
zatrudnienie.

- W rzeczywistości uczelnie 
techniczne przygotowują
studentów do wykonywania
wielu odrębnych zawodów, 
z listy dwustu najbogatszych
osób na świecie, posiada 
tytuł inżyniera.

- Inżynierowie stanowią dziś 
globalny towar.
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Naukowiec bada to co już jest, a inżynier tworzy to czego nigdy nie było - T. Von Karman



Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień

7-semestralne studia inżynierskie,
stacjonarne i niestacjonarne
na specjalnościach:
n inżynieria ochrony środowiska

n wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw - matematyka,                                                                 
fizyka lub chemia, język polski,                                                            
jeden język obcy
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Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopień

4- semestralne studia magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne
na specjalności:
n powietrze, woda i ścieki

Kryterium kwalifikacyjne:
Dyplom absolwenta studiów pierwszego stopnia.
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Obszerna współpraca z przemysłem w zakresie praktyk

v Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

v Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

v Wojewodzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

v Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

v Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu

v Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pleszewie

v Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście

v Zakład Usług Komunalnych  w Blizanowie
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Największe firmy branży 
przemysłowej w regionie 
kaliskim

Okoliczne klastry 
przemysłowe:
n Klaster lotniczy w Kaliszu
n Klaster automatyki 
przemysłowej w Ostrowie 
Wielkopolskim
n Klaster kotlarski w Pleszewie
n Klaster spożywczy
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Koło naukowe – wiedza spoza sal wykładowych:
nKoło Naukowe „Żyjesz w środowisku”

Kierunek Inżynieria Środowiska, obok statutowych zadań
dydaktycznych i naukowych, podejmuje się jeszcze jednego ważnego
zadania, a mianowicie edukacji społeczeństwa w dziedzinie ochrony
środowiska. Jedną z form zainteresowania społeczeństwa ochroną
środowiska są organizowane Seminaria Studenckie Koło Naukowego
„Żyjesz w Środowisku”. O idei tych Seminariów świadczy nazwa Koła
Naukowego, przypominająca wszystkim, że nasze istnienie jest możliwe
tylko wtedy, gdy istnieje środowisko. I dlatego myślą przewodnią
wszystkich spotkań seminaryjnych jest:
„Środowisko bez nas będzie istniało, ale my bez środowiska nie 
możemy istnieć”
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Studia za granicą – uczelnie partnerskie
1. Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia)

2. Tomas Bata University in Zlín (Czechy)

3. Bolu Abant İzzet Baysal University (Turcja)

4. Technological Education Institution of Western Macedonia (Grecja)

5. Igdir University (Turcja)

6. Technical University of Gabrovo (Rumunia)

7. The Polytechnic University of Bari (Włochy)

8. Kastamonu University (Turcja)

9. “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Rumunia)
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Dlaczego warto studiować na kierunkach
politechnicznych?

- studia na kierunkach technicznych pozwalają
zdobyć szeroką wiedzę („poli”- „wiele”),

- umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu (wg
portalu internetowego nto.pl (2009) na każdego
inżyniera czeka w Polsce minimum pięć ofert pracy,
a w Unii Europejskiej - aż 15),

- daje szerokie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy
po ukończeniu studiów (wg portalu internetowego
gazeta.praca.pl zwód inżyniera jest trzecim
w kolejności, najbardziej poszukiwanym zawodem).
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„Znalezienie inżyniera graniczy z cudem”
Dariusz Brzostek 2009-10-20 , portal nto.pl

Znalezienie inżyniera w Polsce graniczy z cudem.
Na jednego specjalistę w naszym kraju czeka co najmniej pięć
ofert pracy!

„Nadchodzi era inżyniera ochrony środowiska”
Jacek Kowalski, Bydgoszcz (gazeta.praca.pl) 2008-02-07,

No cóż, powiedzmy sobie szczerze: zaspałeś.
Nie załapałeś się na boom w branży IT. Masz za to perspektywy
na bycie solidnym inżynierem.
No i dobrze: inżynierowie to też zawód dobrze wynagradzany
i z przyszłością.
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O inżynierach śpiewał Stanisław 
Staszewski –

"przed nami naród odkrywa głowy". 

„Era dla inżyniera”
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Collegium Oecologicum

Collegium Mechanicum
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Budynek laboratoryjno-dydaktyczny „Pawilon D”

Dom pasywny
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Zapraszamy do studiowania na 
kierunku 

Inżynieria Środowiska
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