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Na ile kierunków studiów na Politechnice
możesz się zarejestrować?
Kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na
cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) oraz prowadzone w języku
angielskim, wymaga dwóch osobnych rejestracji. Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat ma możliwość dokonania
piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej. Każda rejestracja
jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.
Komisje rekrutacyjne nie mogą wpisać kandydata na więcej niż jeden kierunek studiów,
prowadzonych w tej samej formie.

Jak zdobyć
dodatkowe punkty rekrutacyjne?
Z dodatkowych punktów można skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa
dojrzałości.
1. Ogólnopolski konkurs „O Złoty Indeks PK” – laureaci I stopnia w dyscyplinie matematyka, chemia albo informatyka otrzymują 200 punktów, laureaci II stopnia – 100 punktów, a laureaci III stopnia – 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyjątkiem
kierunków architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego.
Więcej informacji na stronie: indeks.pk.edu.pl

W jaki sposób kwalifikowani są
na studia laureaci i finaliści olimpiad?
Laureaci i finaliści stopnia centralnego wybranych olimpiad otrzymują w postępowaniu
rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia, z wyjątkiem kierunku
inżynieria wzornictwa przemysłowego, gdzie rekrutacja odbywa się wyłącznie w oparciu
o wyniki matury i egzaminu wstępnego. Kandydatom na studia na Wydziale Architektury
za udział w olimpiadzie przyznawane są dodatkowe punkty.
Z dodatkowych punktów za udział w olimpiadzie można skorzystać tylko jeden raz – w roku
uzyskania świadectwa dojrzałości.
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2. Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” – trzej najlepsi uczniowie otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowe punkty w liczbie 100, 60 i 40
na wszystkie kierunki, z wyjątkiem: architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego. 						
Więcej informacji na stronie: kosciuszko.pk.edu.pl
3. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (organizowanych przez:
kuratorów oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące
statutową działalność oświatową lub naukową, które podpisały stosowne porozumienia z Politechniką Krakowską) otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki z wyjątkiem: architektury, architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego.

Więcej informacji: rekrutacja.pk.edu.pl
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Wskaźniki rekrutacyjne

inżynieria wzornictwa przemysłowego

W = W1+W2

W = E + P albo W = E + 2R

W 1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W 1=P albo W 1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą
wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R,
a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się
również wyliczenie zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie podstawowym. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się
o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu. W wypadku absolwentów techników, W2 może oznaczać również wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacyjne w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.
Na kierunki prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego (kandydaci na Wydział Architektury mogą również zaliczyć test
kompetencyjny przeprowadzany na PK).
Dla kierunku architektura przeprowadzane są dodatkowo egzaminy wstępne, dla kierunku architektura krajobrazu – ocena portfolio, a dla kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego przeprowadzana jest ocena portfolio.

gdzie E oznacza sumę punktów uzyskanych na etapie oceny portfolio (maksymalnie 50
punktów), P i R jak we wzorze na poprzedniej stronie.

kierunki na Wydziale Architektury
J, H i M oznaczają odpowiednio wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo dwukrotność wyniku procentowego egzaminu na poziomie rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin
maturalny (J), matematyki (M) i historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H).
Kandydat, który nie zdawał przedmiotu będącego podstawą rekrutacji, może ubiegać
się o przyjęcie na I rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.
Na kierunek architektura oceniany jest dodatkowo egzamin z rysunku (R): rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych
elementów kompozycji (maksymalnie 200 punktów):

W=R+J+H+M
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W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura krajobrazu oceniane jest
portfolio (Po) – maksymalnie 100 punktów:

W = Po + J + M
4
4
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MATURA/DYPLOM TECHNIKUM
studia niestacjonarne
matematyka
albo fizyka i astronomia
przedmiot
obowiązkowy albo fizyka
albo biologia
W1
albo chemia
albo matematyka
albo fizyka i astronomia
albo fizyka
przedmiot
albo biologia
charaktealbo chemia
rystyczny
albo geografia
W2
albo informatyka
wynik egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
albo wynik egzaminu zawodowego
absolwentów techników
język ojczysty + historia albo historia sztuki
albo historia sztuki i kultury albo fizyka albo fizyka
i astronomia albo geografia albo wiedza
o społeczeństwie + matematyka
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia
albo informatyka
język ojczysty + matematyka

udokumentowana znajomość języka angielskiego

egzamin

matura na poziomie rozszerzonym
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inżynieria produkcji
inżynieria wzornictwa
przemysłowego
mechanika i budowa maszyn
w języku polskim
mechanika i budowa maszyn
w języku angielskim
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gospodarka przestrzenna
(WA, WIL, WIŚiE)
inżynieria czystego powietrza
(WIL,WIŚiE, WM)

środki transportu i logistyka

pojazdy samochodowe

inżynieria bezpieczeństwa

informatyka stosowana

automatyka i robotyka

inżynieria medyczna

technologia chemiczna

inżynieria chemiczna i procesowa

odnawialne źródła energii
i infrastruktura komunalna

inżynieria środowiska

inżynieria i gospodarka wodna

geoinformatyka

energetyka

nanotechnologie i nanomateriały

inżynieria materiałowa

fizyka techniczna

transport w języku polskim

budownictwo w języku angielskim

budownictwo w języku polskim

informatyka w inżynierii komputerowej

elektrotechnika i automatyka

matematyka stosowana

matematyka

informatyka

architektura krajobrazu
w języku angielskim

architektura krajobrazu

architektura w języku angielskim

architektura w języku polskim

(studia stacjonarne)

KIERUNEK

biotechnologia
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wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1
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STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

MECHANICZNY

INŻYNIERII
I TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ

INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
I ENERGETYKI

INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ
I FIZYKI

LĄDOWEJ

INŻYNIERII

INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ

INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI

ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ

W przypadku absolwentów techników wskaźnik W2 może oznaczać:
• dla osób posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika - liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na
dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
• dla osób posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika - liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru 0,3*Wp+0,7*Wpr, gdzie:
Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu.
kierunek

WIL

budownictwo
transport

WIMiF

fizyka
techniczna
inżynieria
materiałowa

WM

WIiTCh

nanotechnologie
i nanomateriały
biotechnologia
inżynieria
chemiczna
i procesowa

Nazwy zawodów uznawanych w procesie rekrutacyjnym, dla kandydatów
posiadających dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
technik: budownictwa, budowy dróg, dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
robót wykończeniowych w budownictwie, budownictwa kolejowego,
budownictwa wodnego, geodeta
technik: transportu drogowego, elektroenergetyk transportu szynowego,
automatyk sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego, eksploatacji
portów i terminali, logistyk, spedytor
technik: informatyk, teleinformatyk, automatyk, elektronik, elektryk, energetyk,
telekomunikacji, mechanik precyzyjny, kryminalistyki, metrolog, dźwięku,
elektroniki i informatyki medycznej, elektroniki medycznej
technik: hutnik, odlewnik, ceramik, przemysłu metalurgicznego, spawalnictwa,
technologii chemicznej, technologii ceramicznej, mechanik precyzyjny,
kryminalistyki, informatyk, mechanik, mechanik lotniczy, pojazdów
samochodowych
technik: technologii ceramicznej, technologii chemicznej, kryminalistyki, ceramik,
dozymetrysta, elektroniki i informatyki medycznej, elektroniki medycznej,
elektroradiolog

technik: analityk, ochrony środowiska, technologii chemicznej

technologia
chemiczna
automatyka
i robotyka

technik: automatyk, mechatronik

informatyka
stosowana

technik: teleinformatyk, informatyk, łączności, elektronik

inżynieria
bezpieczeństwa

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

inżynieria
produkcji

technik: mechanik, ekonomista, logistyk

mechanika
i budowa
maszyn

technik: mechanik, chłodnictwa i klimatyzacji, mechatronik, automatyk,
teleinformatyk, informatyk, pojazdów samochodowych, automatyk sterowania
ruchem kolejowym, urządzeń dźwigowych

pojazdy
samochodowe
środki
transportu
i logistyka
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technik: mechanik, mechatronik, pojazdów samochodowych
technik: transportu drogowego, elektroenergetyk transportu szynowego,
automatyk sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego, eksploatacji
portów i terminali, logistyk, spedytor, urządzeń dźwigowych, automatyk,
mechanik, mechatronik

7 kroków rekrutacji na PK*

1

Wybierz kierunek
spis od str. 11

2

Zarejestruj się
na stronie rekrutacja.pk.edu.pl

3

Wnieś opłatę
w terminie wyznaczonym
w harmonogramie rekrutacji

4

Czekaj
na ogłoszenie listy

5

osób zakwalifikowanych
do wpisu na listę studentów

Dostarcz
dokumenty
do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

7

6

Wpis
na listę studentów

W październiku spotykamy się
na Politechnice!
* nie dotyczy kierunków: architektura, architektura krajobrazu
i inżynieria wzornictwa przemysłowego

9

Nasze wydziały
arch.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Podchorążych 1
e-mail: a-0@pk.edu.pl

Architektura
w języku polskim/angielskim
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
język ojczysty + matematyka + historia sztuki albo historia albo historia sztuki i kultury
albo wiedza o społeczeństwie albo geografia albo fizyka albo fizyka i astronomia

Egzamin: rysunek z wyobraźni (kompozycja o charakterze architektonicznym)
Dodatkowe wymagania dla kandydatów na studia w języku angielskim:

it.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Warszawska 24
e-mail: it@pk.edu.pl

udokumentowana znajomość języka angielskiego albo zdanie testu kompetencyjnego.
Studia w języku angielskim są studiami płatnymi.
wieik.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Warszawska 24
e-mail: e-0@pk.edu.pl

Forma studiów: stacjonarne 4-letnie i niestacjonarne 4-letnie
specjalności: brak

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK,
także w języku angielskim

wil.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Warszawska 24
e-mail: wil@pk.edu.pl
imf.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Podchorążych 1
e-mail: imf@pk.edu.pl
wisie.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Warszawska 24
e-mail: s-0@pk.edu.pl

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
język ojczysty + matematyka
chemia.pk.edu.pl
Dziekanat:
ul. Warszawska 24
e-mail: wiitch@pk.edu.pl

mech.pk.edu.pl
Dziekanat:
al. Jana Pawła II 37
e-mail: m-0@pk.edu.pl
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Architektura krajobrazu
w języku polskim/angielskim
Portfolio: 10-15 prac rysunkowych formatu A2 i A3 przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz roślinny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami.
Dodatkowe wymagania dla kandydatów na studia w języku angielskim:

udokumentowana znajomość języka angielskiego albo zdanie testu kompetencyjnego.
Studia w języku angielskim są studiami płatnymi.

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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Informatyka

Matematyka

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym: matematyka

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4-letnie

specjalności: matematyka w finansach i ekonomii

specjalności: brak

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Forma studiów: stacjonarne, licencjackie, 3-letnie

Matematyka stosowana
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka
W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK,
także w języku angielskim
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Forma studiów: stacjonarne, 3,5-letnie (profil praktyczny)
specjalności:

analityka danych, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka z informatyką
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Elektrotechnika i automatyka

Budownictwo
w języku polskim/angielskim

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka
W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

W1

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia
albo
matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4-letnie
specjalności: automatyka w układach elektrycznych,
inżynieria systemów elektrycznych, elektromobilność

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

W2

albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik budownictwa albo technik budowy dróg
albo technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych albo technik robót
wykończeniowych w budownictwie albo technik budownictwa kolejowego albo
technik budownictwa wodnego albo technik geodeta

Dodatkowe wymagania dla kandydatów na studia w języku angielskim:

udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Forma studiów w języku polskim: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4,5-letnie
Forma studiów w języku angielskim: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK,
także w języku angielskim

Informatyka w inżynierii komputerowej
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka
W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4-letnie
specjalności: brak
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK:
na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
oraz na Wydziale Mechanicznym
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W1

Transport

Fizyka techniczna

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia
albo
matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)

W2

albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym
na poziomie technika w zawodach: technik transportu drogowego albo technik
elektroenergetyk transportu szynowego albo technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym albo technik transportu kolejowego albo technik
eksploatacji portów i terminali albo technik logistyk albo technik spedytor

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4,5-letnie
specjalności: brak
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

16

W1

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka
albo

W2

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik informatyk albo technik teleinformatyk albo
technik automatyk albo technik elektronik albo technik elektryk albo technik
energetyk albo technik telekomunikacji albo technik mechanik precyzyjny albo
technik kryminalistyki albo technik metrolog albo technik dźwięku albo technik
elektroniki i informatyki medycznej albo technik elektroniki medycznej

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i nanotechnologie
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK,
także w języku angielskim
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W1

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologie i nanomateriały

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

W1

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka albo biologia

W2

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka

albo

albo

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik hutnik albo technik odlewnik albo technik
ceramik albo technik przemysłu metalurgicznego albo technik spawalnictwa
albo technik technologii chemicznej albo technik technologii ceramicznej
albo technik mechanik precyzyjny albo technik kryminalistyki albo technik
informatyk albo technik mechanik albo technik mechanik lotniczy albo technik
pojazdów samochodowych

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik technologii ceramicznej albo technik technologii
chemicznej albo technik kryminalistyki albo technik ceramik albo technik
dozymetrysta albo technik elektroniki i informatyki medycznej albo technik
elektroniki medycznej albo technik elektroradiolog

W2

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności: materiały i technologie przyjazne środowisku, materiały konstrukcyjne i kompozyty, technologie druku 3D (tylko studia stacjonarne), inżynieria spajania
materiałów (tylko studia niestacjonarne)

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, o profilu praktycznym
specjalność: inżynieria nanostruktur

19

Energetyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4-letnie

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

specjalności: energetyka niekonwencjonalna, modelowanie komputerowe w energetyce, instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze, systemy i urządzenia energetyczne

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Inżynieria środowiska
Geoinformatyka
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

20

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka
W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie i niestacjonarne 4-letnie
specjalności: studia stacjonarne – hydroinżynieria, zaopatrzenie w wodę i unieszko-

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

dliwianie ścieków i odpadów, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
studia niestacjonarne – technologie i instalacje w inżynierii środowiska
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Biotechnologia

Odnawialne źródła energii
i infrastruktura komunalna

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

W1

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

W2

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym
(wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1):
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik analityk albo technik ochrony środowiska albo
technik technologii chemicznej

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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Inżynieria chemiczna i procesowa

Technologia chemiczna

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia

W1

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym
(wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1):
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
albo

W2

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik analityk albo technik ochrony środowiska albo
technik technologii chemicznej

W2

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym:
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym
(wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1):
matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik analityk albo technik ochrony środowiska albo
technik technologii chemicznej

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności:

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: analityka przemysłowa i środowiskowa,
chemia i technologia kosmetyków, lekka technologia organiczna, procesy
technologiczne i zarządzanie produkcją , technologia polimerów i biopolimerów

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK,
także w języku angielskim

inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria procesów technologicznych

24

W1

25

W1

W2

Automatyka i robotyka

Informatyka stosowana

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

albo

albo

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik automatyk albo• technik mechatronik

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności: automatyzacja systemów wytwarzania (tylko studia stacjonarne),

26

W1

W2

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodach: technik teleinformatyk albo technik informatyk albo
technik łączności albo technik elektronik

sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń,
technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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W1

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria medyczna

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia

W2

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: biomechanika, inżynieria kliniczna

albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Inżynieria produkcji
Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji
W1

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

W2

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodzie: technik mechanik albo technik ekonomista
albo technik logistyk

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: systemy CAD/CAM,
systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa, techniki wytwarzania
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Pojazdy samochodowe

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

oraz

ocena portfolio

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak

W1

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

W2

albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodzie: technik mechanik albo technik mechatronik albo technik
pojazdów samochodowych

Mechanika i budowa maszyn
w języku polskim/angielskim
Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji
W1

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
matematyka
przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia
albo

W2

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika w zawodzie: technik mechanik albo technik chłodnictwa i klimatyzacji
albo technik mechatronik albo technik automatyk albo technik teleinformatyk
albo technik informatyk albo technik pojazdów samochodowych albo technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym albo technik urządzeń dźwigowych

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności w języku polskim: studia stacjonarne - aparatura przemysłowa,

komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie, studia stacjonarne i niestacjonarne - mechanika konstrukcji i materiałów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
specjalności w języku angielskim: computational mechanics, machine design

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

30

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych,
diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych,
źródła napędu i mechatronika pojazdów (tylko studia stacjonarne)

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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Środki transportu i logistyka

Gospodarka przestrzenna

Przedmioty maturalne
i dodatkowe kwalifikacje uwzględniane w rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji

przedmiot obowiązkowy zdawany na maturze na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym: matematyka

W1

przedmiot charakterystyczny zdawany na maturze na poziomie rozszerzonym:
fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
albo
dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na
poziomie technika w zawodzie: technik transportu drogowego albo technik
elektroenergetyk transportu szynowego albo technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym albo technik transportu kolejowego albo technik
eksploatacji portów i terminali albo technik logistyk albo technik spedytor albo
technik urządzeń dźwigowych albo technik automatyk albo technik mechanik
albo technik mechatronik

W2

W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka
W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rzszerzonym: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak
kierunek międzywydziałowy
Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK

Inżynieria czystego powietrza
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji
W 1 – przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
matematyka

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie, niestacjonarne 3,5-letnie
specjalności: automatyzacja logistycznych systemów transportowych (tylko studia
stacjonarne), bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu,
inżynieria pojazdów szynowych (tylko studia stacjonarne), logistyka i spedycja

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK
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W2 – przedmiot charakterystyczny na poziomie rzszerzonym: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia

Forma studiów: stacjonarne 3,5-letnie
specjalności: brak
kierunek międzywydziałowy

33

Opłaty

Wpis na listę studentów

Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 wynosiły:

Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie
elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata.
Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, w zależności od sposobu rekrutacji
prowadzonej na wydziale:
1. osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:
a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;
b) złoży komplet wymaganych dokumentów;
2. wgra w programie do elektronicznej rejestracji i rekrutacji kandydatów skany wymaganych dokumentów.

150 zł

85 zł

na kierunkach: architektura, architektura
krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego (w przypadku kandydatów
rekrutujących się na podstawie egzaminu
wstępnego zdawanego na Politechnice
Krakowskiej);

na pozostałych kierunkach (w tym na inżynierii wzornictwa przemysłowego w przypadku kandydatów rekrutujących się na
podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych);

22 zł

opłata za wydanie legitymacji.

Dopuszcza się dokonanie powyższych czynności przez pełnomocnika, który zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego
bądź kserokopii paszportu kandydata.
Niedopełnienie wymienionych wyżej obowiązków w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty
1. Dokument stanowiący podstawę rekrutacji (kserokopia i oryginał do wglądu świadectwa dojrzałości oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa, w przypadku
gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie, kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego
w zawodzie nauczanym na poziomie technika – dotyczy tylko kandydatów ubiegających
się o przyznanie dodatkowych punktów za kwalifikacje w zawodowe.

Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być również stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:
• wadliwie dokonanej rejestracji w systemie rekrutacyjnym, w tym nieprawdziwości
podanych danych;
• istnienia przeciwwskazań medycznych do podjęcia studiów na określonym kierunku,
odnotowanych w przedłożonym zaświadczeniu lekarskim;
• kandydowania studenta PK na kierunek, na którym już studiuje.
.Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę
studentów.

2. Formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę
osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji).
3. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej). Skierowanie na badania kandydat dostaje
przy składaniu dokumentów przed wpisem na listę studentów.
4. Kolorowa fotografia w wersji elektronicznej
w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli,
±3 piksele; fotografia powinna być wykonana
zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Fotografię wgrywa
się w czasie elektronicznej rejestracji i jest ona
używana później m. in. w formularzu rekrutacyjnym
i legitymacji studenckiej.
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Spotkajmy się
„Adapciak”
Zaczynasz studia na Politechnice Krakowskiej i zastanawiasz się, jak od października będzie wyglądało Twoje
życie? Poznaj uczelnię i swoje nowe koleżanki i kolegów
na „Adapciaku”, czyli integracyjnym obozie dla nowych
studentów, który odbywa się we wrześniu. Przedsięwzięcie organizuje Samorząd Studencki PK. „Adapciak” dzieli się na dwie części – krakowską i wyjazdową.
W Krakowie uczestnicy obozu spotykają się z władzami
uczelni, zwiedzają miasto i kampusy Politechniki, a także biorą udział w warsztatach tematycznych i prezentacjach organizacji studenckich.

Część wyjazdowa ma charakter rekreacyjno-sportowy.
W roku 2022 „Adapciak” odbywał się w malowniczej, górskiej okolicy, nad Jeziorem
Żywieckim. Rady i opowieści starszych kolegów, które
można usłyszeć przy ognisku,
na pewno ułatwią start na
uczelni.
www.adapciak.pk.edu.pl

Studia za granicą,
współpraca międzynarodowa
Politechnika Krakowska jest członkiem European University Association i współpracuje
z ośrodkami naukowymi na całym świecie, nie tylko na polu naukowo-badawczym, ale
też w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.
W ramach programu „Erasmus+” wymiana prowadzona jest z większością krajów europejskich. Zawarte
przez Politechnikę umowy dwustronne pozwalają na
współpracę z ponad 50 krajami m.in.: Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Australią, Republiką Korei, Chinami, Indiami, Meksykiem i Ukrainą. Uczelnia podpisała także umowy o podwójnym dyplomowaniu,
m.in.: z Uniwersytetem w Cranfield, Fachhochschule
Münster i Technische Universität Bergakademie Freiberg oraz University of Cagliari. Niektóre z kierunków
prowadzonych na Politechnice posiadają akredytacje
zagranicznych instytucji: architektura – Royal Institute of British Architects (RIBA), architektura krajobrazu
– International Federation of Landscape Architects
(IFLA) Europe, architektura, budownictwo, transport
- European Network for Accreditation of Engineering
Education (ENAEE). Uczelnia współpracuje też z zagranicznymi instytucjami naukowymi i badawczymi
np. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych
Erasmus+
(CERN). Porozumienie podpisane z tą instytucją w 2015
roku poprzedzone było 25-letnią współpracą. Naukowcy z Politechniki mieli swój udział w powstaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz we wprowadzeniu
analizy opartej na funkcji niezawodności do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych. W ramach umowy pracownicy, studenci i absolwenci uczelni uczestniczą w pracach zespołów naukowych CERN.
Rezultatem są liczne prace naukowe.
Politechnika Krakowska jest
obecnie notowana w najważniejszych międzynarodowych
rankingach uczelni wyższych,
m.in. THE University Rankings,
QS World University Rankings,
oraz US News Best Global Universities Rankings.

Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na PK.
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dwm.pk.edu.pl

umowy dwustronne
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Pomoc materialna

Osiedle Studenckie PK
To tutaj nawiązuje się przyjaźnie na całe życie,
spędza niezapomniane chwile, nie tylko na
wspólnej nauce. Sprawdź, jak wygląda życie
w akademikach PK – na pewno nie pożałujesz.
Akademiki PK są zlokalizowane w Czyżynach (10 min. pieszo na Wydział Mechaniczny, 20 min. autobusem na wydziały przy ul.
Warszawskiej oraz do centrum miasta) oraz
przy ul. Bydgoskiej (5 min. na wydziały przy ul.
Podchorążych). Pokoje w domach studenckich mają różne standardy (1-os./2-os./3-os./
pokój małżeński) i wyposażenie.
Jak otrzymać miejsce
w domu studenckim PK?
• Złóż przez Wirtualny Dziekanat wniosek elektroniczny o przyznanie miejsca w akademiku PK, w terminie przewidzianym w harmonogramie.
• W systemie Wirtualny Dziekanat dokonaj rezerwacji w wybranym przez
siebie domu studenckim. Rezerwacja
odbywa się w terminie przewidzianym
przez harmonogram.
• Wpłać zaliczkę w terminie siedmiu
dni od dokonania rezerwacji. Wybór
pokoju odbywa się na etapie kwaterowania.

akademiki.pk.edu.pl

Stypendium rektora

Stypendium rektora na pierwszym roku studiów, w roku zdania egzaminu maturalnego,
otrzymuje student, który jest:
• laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
• medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia i kolejnych lat studiów pierwszego i drugiego stopnia, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem
studiów na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, lub artystyczne,
lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo student musi zaliczyć poprzedni rok studiów w terminie i uzyskać pełną
rejestrację na rok studiów, w którym ubiega się o stypendium rektora. Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Nagroda „Student Lider pierwszego roku”
Uprawnienie do nagrody nabywają studenci, którzy uzyskają najwyższe wyniki w nauce
w pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia oraz spełnią dodatkowe warunki regulaminowe.

Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
Program stypendialny jest skierowany do aktywnych naukowo studentów Politechniki
Krakowskiej. O finansowe wsparcie można ubiegać się dwa razy w roku akademickim,
a podstawą do jego przyznania będzie zdobycie i zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć naukowych.

Stypendium socjalne
O stypendium socjalne może się ubiegać student, który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej. Podstawą do przyznania stypendium socjalnego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok
akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Może je otrzymywać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Zapomogi
Doraźna, bezzwrotna pomoc dla studentów, którzy w czasie studiów
na Politechnice Krakowskiej znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek studenta.
Wniosek należy złożyć w dziekanacie wydziału,
na którym student podjął kształcenie.
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Co po pierwszym stopniu?

energetyka (pl)

energetyka niekonwencjonalna • systemy i urządzenia energetyczne • modelowanie komputerowe
w energetyce

energetyka (en)

energy systems and machinery

inżynieria środowiska

ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
i klimatyzacja • hydroinżynieria • inżynieria dróg
wodnych • technologie proekologiczne i instalacje
w przemyśle • zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

biotechnologia

biotechnologia przemysłowa
i w ochronie środowiska

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria odnawialnych źródeł energii • inżynieria procesów technologicznych

krajobrazu, informatyka w inżynierii komputerowej, infotronika, inżynieria i gospodarka
wodna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka stosowana,

technologia chemiczna (pl)

architecture, MSc computer science, additive manufacturing oraz environmental and
land engineering. Pozostałe kierunki mają atrakcyjne specjalności. Oto one:

analityka przemysłowa i środowiskowa • chemia
i technologia kosmetyków • lekka technologia organiczna • procesy technologiczne i zarządzanie
produkcją • technologia polimerów

technologia chemiczna (en)

innovative chemical technologies

automatyka i robotyka

automatyzacja systemów wytwarzania • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

inżynieria medyczna

biomechanika • inżynieria kliniczna

inżynieria produkcji

zarządzanie jakością • zarządzanie produkcją •
technologie przemysłu 4.0

mechanika i budowa maszyn (pl)

aparatura przemysłowa • komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie • mechanika
konstrukcji i materiałów • urządzenia chłodnicze
i klimatyzacyjne

mechanika i budowa maszyn (en)

advanced computational mechanics

pojazdy samochodowe

budowa i badania pojazdów samochodowych •
diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Praca zawodowa
Kiedy już zostaniesz inżynierem lub licencjatem,
możesz zacząć karierę zawodową. Spośród absolwentów studiów I stopnia z 2020 roku, którzy
nie kontynuują nauki, 80,4% pracuje, a 72,3% zaczęło pracę jeszcze przed dyplomem. 51 % pracuje w swoim zawodzie, a 27% częsciowo w tym
zawodzie.

80,4%
absolwentów studiów I stopnia
pracuje

Studia II stopnia

Czeka na Ciebie również szeroki wybór kierunków i specjalności studiów II stopnia.
Kierunki w języku polskim bez specjalności na II stopniu to: architektura, architektura

inżynieria produkcji oraz inżynieria czystego powietrza. Kierunki w języku angielskim to:

KIERUNEK

Specjalności

informatyka (pl)

cyberbezpieczeństwo • data science • systemy
inteligentne i rozszerzona rzeczywistość

matematyka

modelowanie matematyczne

elektrotechnika i automatyka

elektroenergetyka • sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych • automatyka
w przemyśle 4.0

budownictwo (pl)

budowle – informacja i modelowanie (BIM) •
budownictwo hydrotechniczne i geotechnika •
infrastruktura drogowa i kolejowa • konstrukcje
budowlane i inżynierskie • mechanika konstrukcji
inżynierskich • mosty i budowle podziemne • technologia i organizacja budownictwa

budownictwo (en)

structural design and management in civil engineering

środki transportu i logistyka

transport

logistyka i spedycja • transport kolejowy • transport miejski

automatyzacja logistycznych systemów transportowych • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu • logistyka i spedycja

gospodarka przestrzenna
(WA, WIL, WIŚiE)

planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna • urbanistyka i transport

fizyka techniczna (pl)

modelowanie komputerowe • nowoczesne materiały i nanotechnologie

fizyka techniczna (en)

computer modelling

inżynieria materiałowa

inżynieria spajania materiałów • materiały
i technologie przyjazne środowisku • materiały
konstrukcyjne i kompozyty
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Nie trzeba dodawać, że absolwenci studiów II stopnia
mają jeszcze lepszą sytuację na rynku pracy i 91,6 % z nich
pracuje, z czego 63,7% w zawodzie, a 29,1% częściowo
w zawodzie. Średnie zarobki absolwentów studów II stopnia są wyższe niż zarobki inżynierów

91,6%
absolwentów studiów II stopnia
pracuje

41

Szkoła Doktorska

Wspieramy Was
Biuro Karier PK

Osobom, które chcą po ukończeniu studiów II stopnia kontynuować naukę, PolitechnikaKrakowska oferuje kształcenie w funkcjonującej od 2019 r. Szkole Doktorskiej PK.
W chwili obecnej SD PK kształci w 7 dyscyplinach naukowych:
• architektura i urbanistyka
• automatyka, elektronika i elektrotechnika
• inżynieria chemiczna
• inżynieria lądowa i transport
• inżynieria materiałowa
• inżynieria mechaniczna
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Tu możesz szukać doradztwa dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb, przeprowadzenia bilansu kompetencji, udziału
w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych. Biuro Karier zajmuje się zawodową promocją studentów i absolwentów Politechniki,
pomaga im funkcjonować na rynku pracy, prowadzi doradztwo zawodowe i szkolenia, informuje o miejscach pracy, nawiązuje kontakty z firmami, posiada bazy danych firm i informacje o ofertach pracy dostępnych dla
absolwentów, pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem.

kariery.pk.edu.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

A K A DEMICK I
I N K UBATOR
P RZEDSIĘBIOR CZOŚĆI
POLITECHNIKI KR AKOWSKIE J

Od roku akademickiego 2023/2024 Szkoła Doktorska PK uruchomi kształcenie w nowej
dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja. Doktoranci SD PK mogą liczyć
na wsparcie swoich promotorów oraz pomoc w samodzielnej pracy badawczej. Młodzi
naukowcy są uczestnikami programu POLIDOCTUS i „Doktorat wdrożeniowy”, realizują
zadania w ramach programu NAWA oraz projekty badawcze finansowane przez NCN
i NCBR.
W ramach programu kształcenia, doktoranci mogą uczestniczyć w zajęciach zarówno
z dyscypliny podstawowej, ale też realizować przedmioty modułowe w innych dyscyplinach naukowych, w których kształci SD PK. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i/
lub angielskim. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej jest bezpłatne
i trwa sześć lub osiem semestrów. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej PK po spełnieniu ustawowych warunków otrzymują stypendium doktoranckie przez okres nie dłuższy niż cztery
lata.

www.szkoladoktorska.pk.edu.pl
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Jeśli zechcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, pomoże Ci Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Jego misją jest szerzenie „ducha przedsiębiorczości” i tworzenie
dogodnych warunków do kreowania, rozwijania i wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć
oraz pomoc młodym ludziom poprzez wspieranie nowo powstających firm w początkowej
fazie ich funkcjonowania na rynku. Czeka tu na Ciebie zaplecze biurowe oraz wyposażenie
niezbędne do rozpoczęcia działalności. Zyskasz możliwość skorzystania z różnorodnych
narzędzi – szkoleń, doradztwa, warsztatów oraz wsparcia finansowego.

www.aip.pk.edu.pl

FutureLab PK
Laboratorium projektowe FutureLab PK to wyjątkowa
przestrzeń, w której rozwiniesz swoją kreatywność,
zdobędziesz doświadczenie
zawodowe i zmierzysz się
z rzeczywistymi zadaniami
inżynierskimi. Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne w firmach, a także opieka merytoryczna ekspertów i współpraca w multidyscyplinarnych zespołach – to tylko niektóre z zalet FutureLab PK.

futurelab.pk.edu.pl
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Czas wolny...

Radio „Nowinki”

Studenckie koła naukowe
To idealny sposób, by rozwijać swoje pasje naukowe. Na
PK działa około 80 kół naukowych, w ramach których
możesz uczestniczyć w ciekawych zajęciach, konferencjach, warsztatach, obozach i wyjazdach badawczych.
Pogłębisz swoją wiedzę, poznasz nowych ludzi, a przy
okazji będziesz się dobrze bawić.

Kultura
Politechnika Krakowska wspiera i organizuje
wiele wydarzeń kulturalnych, m.in.: wystawy
malarstwa, rysunku i fotografii – zarówno
uznanych twórców, jak i studentów, pracowników oraz absolwentów uczelni. Wystawy są
prezentowane w Pawilonie KonferencyjnoWystawowym „Kotłownia”, Galerii „Gil”, galeriach wydziałowych, a także w Muzeum PK.
Możesz też zrealizować swoje artystyczne
pasje śpiewając w Akademickim Chórze
„Cantata” lub grając w – funkcjonującej pod
patronatem uczelni – Krakowskiej Orkiestrze
Staromiejskiej.

www.nowinki.pk.edu.pl

Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK
Można poznać tu inne kultury i światopoglądy,
wziąć udział w spotkaniach z młodzieżą z całego świata. Ośrodek organizuje debaty, imprezy
integracyjne, konkursy oraz wycieczki. MOKS
znajduje się na ul. Skarżyńskiego w Krakowie,
w pobliżu akademików uczelni.

www.mck.pk.edu.pl

Samorząd
Studencki PK

Sport
Uczelnia zapewnia też znakomite
warunki osobom uprawiającym
sport. Obecnie w ramach Akademickiego Związku Sportowego PK
działa kilkadziesiąt sekcji sportowych. Politechnika dysponuje
bogatą infrastrukturą sportową,
m.in.: dwoma halami sportowymi, kortami tenisowymi, klubem
fitness i siłownią oraz ośrodkiem
żeglarskim w Żywcu.

www.azs-pk.pl
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Rozgłośnia radiowa stworzona przez studentów i dla studentów. Zawsze poinformuje Cię o najnowszych wydarzeniach
z życia studenckiego i o nadchodzących imprezach. Można tu zobaczyć, jak wygląda
praca radiowca – wolontariusze współpracujący z „Nowinkami” uczestniczą w realizacji ramówki, a nawet prowadzą programy
autorskie.

Duże możliwości działania i rozwoju osobistego stwarza Samorząd
Studencki. Będąc jego członkiem,
można wpływać na kształt życia
studenckiego, a także dbać o sprawy studentów oraz reprezentować
ich, również przed władzami PK.
Samorząd organizuje wiele wydarzeń charytatywnych i kulturalnych,
do najbardziej znanych należą:
Adapciak, Czyżynalia, Mikołajki
i Rajd PK.

www.samorzad.pk.edu.pl
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... i Kraków
W Krakowie studiuje niemal
200 tysięcy osób. Nie bez
powodu – Kraków to jedno
z najpiękniejszych miast w Europie, szczycące się najbogatszymi tradycjami akademickimi w Polsce. W dodatku
bardzo przyjazne studentom.
Odbywają się tu liczne koncerty i festiwale, w tym słynne Juwenalia oraz równie
popularne Czyżynalia. Chwile
wolne od nauki możesz spędzić w jednym z wielu muzeów,
kin, klubów i teatrów.

W Krakowie studentom przysługują zniżki i rabaty, dzięki
którym korzystanie z krakowskich rozrywek nie zrujnuje
Twojego budżetu.
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Obiekty Politechniki Krakowskiej
Dane do planu © 2022 Google Maps
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Kampus główny PK, ul. Warszawska 24
Centrum EdukacyjnoBadawcze „Działownia”

„Houston”

Wydział Inżynierii Lądowej
budynek
dydaktyczno-laboratoryjny

Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej

zt”

F

Budynek „Ares

ii „Gil”

Pawilon
„Kotłownia”

Budynek Galer

Wydział Architekt
Informatyki i Tel ury/ Wydział
ekomunikacji

Czytelnia

Budynek dydaktycz
administracyjny tzw no. CUP

H

G

Pawilon Bibliot
eki

Biblioteka
Politechniki Krakowskiej

Centrum
Tenisowe PK

ul. prof. Michała Życzkowskiego

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej

MLBE

Kampus PK w Czyżynach
al. Jana Pawła II 37

J

K

E
D

C

B

A

Wydział
Inżynierii Środowiska
i Energetyki

Wydział Inżynierii Lądowej

al. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II
bud. A
bud. B, C, D, J, K
bud. E
bud. F
bud. G
bud. H

50

administracja Wydziału, Dziekanat WM, Samorząd Studencki WM
sale dydaktyczne i laboratoryjne
hala laboratoryjna
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
Oddział Biblioteki PK, sale dydaktyczne, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
hala sportowa
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Przydatne adresy

Spis treści
Zasady rekrutacji

Dział Kształcenia
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii Lądowej
parter, pokój 33
tel. 12 632 86 44
e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Galerii GIL
pokój 207
tel.: 12 628 25 22, 12 628 30 44, 12 628 20 09
e-mail: dwm@pk.edu.pl

Erasmus+
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Galerii GIL
pokój 208
tel. 12 628 25 12
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
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Na ile kierunków studiów
na Politechnice możesz się
zarejestrować?
W jaki sposób kwalifikowani
są na studia laureaci i finaliści
olimpiad?

1

2

2

Jak zdobyć dodatkowe punkty
rekrutacyjne?

3

Wskaźniki rekrutacyjne

4

Przedmioty maturalne
i kwalifikacje zawodowe
uwzględniane w rekrutacji

6

7 kroków rekrutacji na PK

9

Nasze wydziały

10

Kierunki studiów

Biotechnologia

23

Inżynieria chemiczna
i procesowa

24

Technologia chemiczna

25

Automatyka i robotyka

26

Informatyka stosowana

27

Inżynieria bezpieczeństwa

28

Inżynieria medyczna

29

Inżynieria produkcji

29

Inżynieria wzornictwa
przemysłowego

30

Mechanika i budowa maszyn
w języku polskim/angielskim

30

Pojazdy samochodowe

31

Środki transportu i logistyka

32

Gospodarka Przestrzenna

33

Inżynieria czystego powietrza

33

Opłaty

34
34

Architektura w języku
polskim/angielskim

11

Architektura krajobrazu
w języku polskim/angielskim

11

Wymagane dokumenty

Informatyka

12

Wpis na listę studentów

35

Matematyka

13

Spotkajmy się

36

Matematyka stosowana

13

Studia za granicą

37

Elektrotechnika i automatyka

14

Osiedle Studenckie PK

38

Informatyka w inżynierii
komputerowej

14

Pomoc materialna

39

Co po pierwszym stopniu?

40

Budownictwo w języku polskim/
angielskim

15

Transport

16

Fizyka techniczna

17

Inżynieria materiałowa

18

Nanotechnologie
i nanomateriały

19

Energetyka

20

Geoinformatyka

20

Inżynieria i gospodarka wodna

21

Inżynieria środowiska

21

Odnawialne źródła energii
i infrastruktura komunalna

22

Szkoła doktorska

42

Wspieramy Was

43

Czas wolny...

44

... i Kraków

46

PK w liczbach

47

Obiekty Politechniki Krakowskiej

48

Plan kampusu głównego

50

Plan kampusu w Czyżynach

51

Przydatne adresy

52

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA
architektura w języku polskim/angielskim
architektura krajobrazu w języku polskim/angielskim
automatyka i robotyka
biotechnologia
budownictwo w języku polskim/angielskim/ukraińskim
elektrotechnika i automatyka
energetyka
fizyka techniczna
geoinformatyka
gospodarka przestrzenna
informatyka
informatyka stosowana
informatyka w inżynierii komputerowej
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria czystego powietrza
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria materiałowa
inżynieria medyczna
inżynieria produkcji
inżynieria środowiska
inżynieria wzornictwa przemysłowego
matematyka
matematyka stosowana
mechanika i budowa maszyn w języku polskim/angielskim
nanotechnologie i nanomateriały
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
pojazdy samochodowe
środki transportu i logistyka
technologia chemiczna
transport w języku polskim/ukraińskim

