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Oferta dla szkół średnich

DZIEŃ NA STUDIACH

Młodzieżowa ekspedycja naukowa
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Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Szanowni Państwo,
przybliżamy studiowanie i życie studenckie. Podczas 3-godzinnej wizyty na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej uczniowie mogą zrealizować Młodzieżową Ekspedycję Naukową pn.: „Dzień
na studiach”. Oferta zawiera spotkanie ze studentami z kół naukowych i samorządu studentów Wydziału
Inżynierii Zarządzania, udział w wybranych zajęciach laboratoryjnych lub warsztatowych oraz wysłuchanie wykładu akademickiego.
Pozwólcie już teraz Waszym uczniom poczuć się studentami. Zapraszamy uczniów wszystkich klas
szkół średnich, a w szczególności maturzystów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
mgr inż. Krzysztof Połubiński
k.polubinski@pb.edu.pl
tel. 662 133 222, 85 746 74 64
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PRZYKŁADOWY PROGRAM SPOTKANIA
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POWITANIE
Przedstawienie programu
„Dzień na studiach”

2
„JAK WYGLĄDA DZIEŃ NA STUDIACH?”
Spotkanie ze studentami pierwszego roku
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Białostockiej
PolitechnikiBiałostockiej
ZarządzaniaPolitechniki
InżynieriiZarządzania
WydziałInżynierii
Wydział
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„Z KLASY DO AULI”
WYKŁAD AKADEMICKI DO WYBORU
• Podróże po Europie i świecie – droga do rozwoju
osobistego i zawodowego
• „Jak sprzedać robota?”
• „Nowy jedwabny szlak.
Drogowskaz Chiny - Polska”
• „Studia bez granic”- międzynarodowe kształcenie
na studiach w Białymstoku
• Polska na ekonomicznej mapie Europy
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„JAK TO DZIAŁA?”
ZAJĘCIA LABORATORYJNE DO WYBORU
• pokaz druku 3D
• pokaz wykonania elementu na obrabiarce
sterowanej numerycznie CNC
• pokaz programowania legorobotów Mindstorms EV3
• cyfrowa fabryka
• projektowanie procesów logistycznych
• VR czy AR? Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
w nowoczesnym marketingu
• kreatywne inspiracje multimedialne
• ocena jakości towarów metodami laboratoryjnymi
• Kto? Gdzie? Czym? I którędy? Systemy i metody
zarządzania transportem
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„JAK TO JEST Z TYM STUDIOWANIEM?”
Panel z przedstawicielami Samorządu
Studentów i kół naukowych
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ZWIEDZANIE KAMPUSU WZ
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NASI ABSOLWENCI

TOMASZ MICHNIEWICZ

ROBERT MATYSZEWSKI

Wydział Inżynierii Zarządzania to miejsce, które daje
duże możliwości udziału w ciekawych wydarzeniach
i stawiania pierwszych kroków w branży marketingowej.

Studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania to najlepszy
czas na poznanie swoich mocnych stron na drodze
do przyszłej kariery.

Infinity Group, UX Designer/Strategy Planner

W moim przypadku działalność w kołach studenckich
na wydziale była właśnie takim początkiem przygody
z reklamą, która trwa nieprzerwanie do dziś.
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SoftwareHut, Członek Zarządu
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PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
• MATEMATYKA*
• PRZEDMIOT DO WYBORU (tabela)
• JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Kod QR

* matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

logistyka

fizyka2 lub informatyka2

turystyka i rekreacja

geografia lub fizyka2 lub informatyka2
lub historia1 lub wiedza o społeczeństwie

zarządzanie

geografia lub fizyka2 lub informatyka2
lub historia1 lub wiedza o społeczeństwie

zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka2 lub informatyka2

zarządzanie i inżynieria usług

fizyka2 lub informatyka2

inżynieria meblarstwa

fizyka lub chemia lub biologia lub geografia2
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1
dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem
dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później
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Opracowanie graficzne: T. Trochimczuk. Zdjęcia: materiały archiwalne WIZ PB, Politechniki Białostockiej, K. Cichoń, M. Heller, P. Tadejko, T. Trochimczuk; archiwa prywatne R. Matyszewskiego, T. Michniewicza

DLACZEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA?

•
•
•
•
•
•
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kształcimy inżynierów i menedżerów
pomagamy zdobyć certyfikaty zawodowe
blisko współpracujemy z największymi pracodawcami w regionie
pomagamy wyjechać na studia za granicę
prowadzimy wakacyjną szkołę letnią w Chinach
pomagamy rozwijać pasje i zainteresowania
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