


Studia techniczne stwarzają dziś możli-
wości bardzo różnych, często fascynu-
jących ścieżek zawodowych. Absolwenci 
Politechniki Warszawskiej znajdują za-
trudnienie w każdym sektorze gospodarki. 
Kierują wielkimi firmami, zakładają małe 
i średnie przedsiębiorstwa, są politykami, 
profesorami wyższych uczelni w Polsce 
i poza jej granicami. 
Wielowymiarowa jakość kształcenia, 
umożliwiająca zdobywanie szerokiej 
wiedzy, umiejętności specjalistycznych 
do późniejszej pracy oraz rozwijanie wła-
snych zainteresowań, sprawia, że dyplom 
Politechniki Warszawskiej jest rozpozna-
walny na rynkach międzynarodowych. 
Umiejętne rozbudzanie ambicji naukowych 
studentów i zaangażowanie nauczycieli 
akademickich, jak również konstruktywne 
powiązanie procesu dydaktycznego z bada-
niami naukowymi dają doskonałe rezultaty. 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
Rektor Politechniki Warszawskiej 

POLITECHNIKA 
WARSZAWSKA 



Politechnika Warszawska to uczelnia, która stwarza przestrzeń 
do rozwoju. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych 
kształtów, stają się wynalazkami. Uruchamiane są nowe kierunki 
studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca 
z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci 
otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie, stają 
się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. 

Nasze aTUTY To:
• Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu 

Perspektyw nieprzerwanie od 10 lat.
• 1. miejsce w Rankingu Perspektyw „Preferencje pracodawców” (2015). 
• Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim. 
• Uczelniane centra badawcze, m.in. Centrum Zarządzania Innowacjami 

i Transferem Technologii PW.
• Współpraca z ponad 600 uczelniami zagranicznymi.
• Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
• Współpraca z czołowymi firmami na polskim i zagranicznym rynku pracy 

(np. Danfoss, Saint-Gobain, Delphi).
• 50,1% absolwentów PW znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc 

(Badanie Losów Absolwentów 2015).
• 87,9% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów 

Absolwentów 2015).

NASZA RENOMA  
TO NASZE SUKCESY



TU MOŻNA 
MARZYĆ  
I REALIZOWAĆ 
MARZENIA

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje 
ponad 100 kół naukowych. Realizowa-
ne przez studentów projekty badawcze 
pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej 
w toku studiów z umiejętnościami prak-
tycznymi. Projekty te mają pionierski cha-
rakter i budzą zainteresowanie inwestorów 
zewnętrznych, między innymi: 
• WUT Solar Boat – projekt łodzi 

o napędzie solarnym. 
• Badawczy Robot Głębinowy – zwycięzca 

konkursu Black Sea ROV 2014.
• Projekt „Eko pojazdy XXI wieku” – czyli 

rozwój motoryzacji ukierunkowany 
na zmniejszenie zużycia energii. 



Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zain-
teresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez 
działalność w zespołach artystycznych: 
• Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
• Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej 
• Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
• Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”
• Teatr Politechniki Warszawskiej 

bądź mediach studenckich:
• Studencka Telewizja Internetowa - TVPW
• Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info
• Radio studentów PW – Radioaktywne
• Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu

Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest studium 
Wychowania Fizycznego i sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz 
z Klubem Uczelnianym akademicki związek sportowy dba o wycho-
wanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. 
Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych 
rangi mistrzowskiej.

TWOJA PRZESTRZEŃ  

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice War-
szawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki 
i gospodarki. Transfer technologii jest ważnym elementem misji 
Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. 



DziałalNość NaUKoWa i baDaWcza      W PoliTechNice WarszaWsKiej ProWaDzoNa  
jesT Na DzieWięTNasTU WYDziałach      oraz W jeDNYm KolegiUm.

WYDział Kierunek studiów
studia  
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studia 

niestacjonarne
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stopnia

ii 
stopnia

i  
stopnia
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stopnia

WYDział 
aDmiNisTracji  
i NaUK 
sPołeczNYch

administracja

WYDział 
archiTeKTUrY

architektura

architecture  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
chemiczNY

biotechnologia

Technologia chemiczna

biotechnology  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
eleKTroNiKi  
i TechNiK  
iNFormacYjNYch

automatyka i robotyka

elektronika

elektronika 
i Telekomunikacja

informatyka

inżynieria biomedyczna

Telekomunikacja

computer science  
(studia w j. angielskim)

Telecommunications  
(studia w j. angielskim)

WYDział Kierunek studiów
studia  

stacjonarne
studia 

niestacjonarne

i 
stopnia
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stopnia

i  
stopnia

ii  
stopnia
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eleKTrYczNY

automatyka i robotyka

elektrotechnika

informatyka

electrical engineering  
(studia w j. angielskim)

WYDział  
FizYKi

Fizyka Techniczna

Fotonika

Photonics  
(studia w j. angielskim)

WYDział  
geoDezji  
i KarTograFii

geodezja i Kartografia

gospodarka 
Przestrzenna

geoinformatyka

WYDział 
iNŻYNierii  
chemiczNej 
i ProcesoWej

inżynieria chemiczna 
i Procesowa

WYDział 
iNŻYNierii 
lĄDoWej

budownictwo

civil engineering  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
iNŻYNierii 
maTeriałoWej

inżynieria materiałowa



WYDział Kierunek studiów
studia  

stacjonarne
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niestacjonarne
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stopnia
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WYDział 
mechaTroNiKi

automatyka i robotyka

inżynieria biomedyczna

mechatronika

mechatronics  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
samochoDÓW 
i maszYN 
roboczYch

inżynieria Pojazdów  
elektrycznych 
i hybrydowych

mechanika  
i budowa maszyn

mechatronika

electric and hybrid 
Vehicles engineering 
(studia w j. angielskim)

WYDział 
TraNsPorTU

Transport

WYDział 
zarzĄDzaNia

zarządzanie

zarządzanie  
i inżynieria Produkcji

management

WYDział 
bUDoWNicTWa, 
mechaNiKi 
i PeTrochemii  
(PłocK)

budownictwo

inżynieria środowiska

mechanika 
i budowa maszyn

Technologia chemiczna

KolegiUm NaUK  
eKoNomiczNYch  
i sPołeczNYch 
(PłocK)

ekonomia

WYDział Kierunek studiów
studia  

stacjonarne
studia 

niestacjonarne

i 
stopnia

ii 
stopnia

i  
stopnia

ii  
stopnia

WYDział  
iNŻYNierii  
ProDUKcji

automatyka i robotyka

mechanika  
i budowa maszyn

Papiernictwo i Poligrafia

zarządzanie  
i inżynieria Produkcji

global Production 
engineering and 
management  
(studia w j. angielskim)

WYDział  
iNŻYNierii  
śroDoWisKa

inżynieria środowiska

ochrona środowiska

environmental 
engineering  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
maTemaTYKi  
i NaUK 
iNFormacYjNYch

informatyka

matematyka

computer science  
(studia w j. angielskim)

WYDział 
mechaNiczNY 
eNergeTYKi  
i loTNicTWa

automatyka i robotyka

energetyka

lotnictwo 
i Kosmonautyka

mechanika  
i budowa maszyn

aerospace engineering  
(studia w j. angielskim)

Power engineering 
(studia w j. angielskim)

robotics  
(studia w j. angielskim)



szKoła bizNesU 

Rodzaje studiów:
Executive MBA – dwuletnie studia podyplomowe w jęz. angielskim.
Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego 
– roczne studium podyplomowe.
Akademia Psychologii Przywództwa – semestralne studium podyplomowe.
FBA –Skuteczny Lider Małej Firmy - semestralne studium podyplomowe.
Skuteczny Consulting – roczne studia podyplomowe.

Szkoła Biznesu to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Warszawskiej i trzech 
renomowanych partnerów europejskich: London Business School, HEC Paris 
oraz Norwegian School of Economics. Szkoła Biznesu PW zajmuje czo-
łowe pozycje w prestiżowych rankingach polskich programów MBA, a także 
17. pozycję w europejskim rankingu TOP MBA oraz 7. pozycję w Europie 
Środkowowschodniej w rankingu MBA Eduniversal , posiada międzynarodo-
wą akredytację dla programów MBA EPAS. Od 1993 roku Szkoła jest członkiem 
European Foundation for Management Development (EFMD), prestiżowej 
organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu. 

ośroDeK KszTałceNia  
Na oDległość – oKNo PW

OKNO PW wprowadziło do praktyki model studiowania „na odległość” 
z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Studiując na odległość 
student ma możliwość samodzielnego dobierania: czasu studiowania i tempa 
studiowania. Nauczanie wspomagane jest technikami e-learningu, a liczba 
spotkań na uczelni jest ograniczona.

Kierunki i rodzaje studiów realizowane przez Internet:
Studia inżynierskie na kierunkach
• Informatyka (Wydział Elektryczny)
• Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
• Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki).
Studia magisterskie na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny).
Studia podyplomowe, roczne w tematyce „Informatyka i techniki Internetu”.



WarszaWsKa PrzesTrzeń 
TechNologiczNa – ceNTrUm 
zarzĄDzaNia iNNoWacjami 
i TraNsFerem TechNologii PW 

to autorski projekt Politechniki Warszawskiej. Działalność Centrum obejmie ob-
szar związany z komercjalizacją i transferem technologii, a przede wszystkim: 
• identyfikowanie innowacyjnych efektów prac badawczych prowadzonych 

przez Uczelnię oraz inne jednostki naukowe z regionu Mazowsza,
• opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu transferu technologii i zarzą-

dzania innowacjami.

14 listopada 2014 r. Senat Politechniki Warszawskiej przyjął założenia 
Wieloletniego Programu inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej 
na lata 2015–2026. W ciągu najbliższych 11 lat rewitalizacji i przebudo-
wie poddanych zostanie 15 istniejących, w większości historycznych, 
budynków PW. Powstanie również około 70 tysięcy metrów kwadratowych 
nowej powierzchni użytkowej w ramach projektowanych inwestycji. 

UczelNiaNe ceNTra baDaWcze  

pełnią rolę jednostek uczelniano-przemysłowych i prowadzą interdyscypli-
narną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną:
• Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne,
• Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska,
• Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki,
• Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa,
• Ośrodek Badań dla Biznesu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Politechnika jest członkiem konsorcjów badawczych, które łączą potencjał 
wybitnych naukowców z różnych uczelni i innych instytucji naukowych oraz 
przedsiębiorców, chcących wdrażać nowe technologie:
• Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
• Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.



Jego Magnificencja Rektor  
Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. jan szmidt  

Prorektor ds. Filii w Płocku
Prof. dr hab. inż. janusz zieliński

Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. rajmund bacewicz

Prorektor ds. Ogólnych
Prof. dr hab. inż. zbigniew Kledyński

Prorektor ds. Rozwoju
Prof. dr hab. inż. stanisław Wincenciak

Prorektor ds. Studenckich
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Prorektor ds. Studiów
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof lewenstein

Wybierane na czteroletnią kadencję władze rek-
torskie czuwają nad realizacją Misji Politechniki 
Warszawskiej, której ważnym założeniem jest 
dostosowanie procesu kształcenia i badań na-
ukowych do wizji społeczeństwa przyszłości. 

WŁADZE UCZELNI 
W KaDeNcji 2012–2016

materiał został opracowany  

przez biuro ds. Promocji i informacji PW  

na podstawie informacji zebranych  

z jednostek organizacyjnych PW.

Fotografie: zasoby biura ds. Promocji  

i informacji PW i KFF Focus

stan na dzień: 1 września 2015



PoliTechNiKa WarszaWsKa
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl

biUro ds. Promocji  
i iNFormacji
tel. 22 234 51 11
promocja@promocja.pw.edu.pl


