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Misja Wydziału
Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest
kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w zakresie
zarządzania dla potrzeb gospodarki wiedzy i społeczeństwa
informacyjnego, a także wzmacnianie pozycji Wydziału poprzez
prowadzenie badań naukowych, współpracę ze środowiskiem
biznesu w Polsce i na świecie oraz konsekwentne rozwijanie
kompetencji kadry.
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Słowo wstępne
Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci
Gorąco zachęcam do podjęcia studiów wyższych na Wydziale
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Mam nadzieję, że
trudny czas pandemii trwale odchodzi do przeszłości i na
stałe wrócimy do tradycyjnej formy studiowania, w której
bezpośredni kontakt jest esencją życia akademickiego.
W okresie pandemii nie tylko wdrożyliśmy narzędzia
i rozwiązania umożliwiające zdalne nauczanie, ale
udoskonalimy programy studiów, by odpowiadały
potrzebom rynku pracy.
Wydział nasz oferuje zdobycie wykształcenia zarówno na
pierwszym jak i na drugim stopniu kształcenia. Daje
możliwość uzyskania stopni zawodowych: licencjata,
inżyniera, magistra, magistra inżyniera. Studia prowadzone
są w obu trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Do wyboru macie Państwo 3 kierunki studiów:
‣ Zarządzanie,
‣ Inżynieria Zarządzania,
‣ Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.
Nasz Wydział wyróżnia się:
‣ nastawieniem na kształcenie elity menedżerskiej na potrzeby szeroko rozumianej gospodarki,
w tym gospodarki cyfrowej,
‣ programami studiów umożliwiającymi indywidualne ukształtowanie swojej specjalizacji dzięki
szerokiej ofercie modułów obieralnych,
‣ możliwością zdobycia dodatkowych certyfikatów (np. IPMA), do których przygotowują wybrane
moduły,
‣ stosowaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym zdalnego, które z powodzeniem było
realizowane w ostatnich dwóch latach pandemii, oraz elastycznych programów studiów
z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, zawierających interdyscyplinarne kompetencje
z zakresu zarządzania,
‣ obszarami kształcenia takimi jak: ekonomia, zarządzanie w ujęciu procesowym i systemowym
(w tym zarządzanie wiedzą), organizacja produkcji (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
systemów informatycznych), gospodarka cyfrowa (informatyka gospodarcza), marketing, finanse
w zarządzaniu, innowacyjność i przedsiębiorczość,
‣ kontynuacją uznanego w świecie dorobku nauk o zarządzaniu powstałego w Politechnice
Warszawskiej jeszcze w latach dwudziestych XX wieku.
Kształcimy absolwentów w procesowym analizowaniu zjawisk oraz rozumieniu wpływu
nowoczesnych technologii (w tym informatycznych) na zarządzanie, przygotowując ich do podjęcia
pracy w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach
finansowych, jednostkach administracji publicznej i terenowej, a także do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszam, w imieniu pracowników Wydziału i rzeszy studentów liczącej ponad 1000 osób,
na Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Mam nadzieję, że niniejszy informator pomoże
Państwu w świadomym podjęciu jednej z najważniejszych decyzji Waszego życia.
dr hab inż. Jarosław Domański
Dziekan Wydziału
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Historia Wydziału
Wydział Zarządzania jest spadkobiercą bogatej tradycji, wywodzącej się z lat dwudziestych XX wieku, kiedy
w Politechnice Warszawskiej prof. Karol Adamiecki utworzył Katedrę Zasad Organizacji Pracy
i Przedsiębiorstw Przemysłowych. Kontynuatorem działalności Katedry był Oddział InżynieryjnoEkonomiczny powołany w 1953 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dziś Inżynierii Produkcji),
kierowany przez prof. Seweryna Chajtmana. W owym czasie decyzją władz państwowych pięciu uczelniom
powierzono kształcenie inżynierów organizatorów przemysłu. W 1970 r. z połączenia Oddziału InżynieryjnoEkonomicznego z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Produkcji Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (dziś
Mechatroniki), kierowaną przez prof. Zygmunta Zbichorskiego, powstał Instytut Organizacji Zarządzania,
przemianowany w 1985 r. na Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, którym kolejno kierowali prof.
Stanisław Lis, dr Marek Siudak i prof. Tadeusz Krupa. W 2008 r. na bazie większości zasobów tego Instytutu,
wchodzącego w skład Wydziału Inżynierii Produkcji, utworzono Wydział Zarządzania, a jego dziekanem
przez dwie kadencje był prof. Tadeusz Krupa. Przez cały czas tej bogatej historii Wydział Zarządzania kształci
elitę przemysłowo-menedżerską na potrzeby gospodarki naszego kraju, spełniającą standardy
międzynarodowe.

Wydział Zarządzania Politechniki
Warszawskiej
W 2008 r. Senat Politechniki Warszawskiej
podjął uchwałę w sprawie utworzenia nowego
wydziału na Politechnice Warszawskiej. Na bazie
Instytutu Organizacji Systemów
Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji
powstał Wydział Zarządzania. Pierwszym
dziekanem Wydziału był prof. dr hab. inż.
Tadeusz Krupa. Funkcję pełnił przez dwie
kadencje,
w latach 2008-2016.
Organizacyjnie Wydział składał się z pięciu
zakładów i dwóch laboratoriów. Studia były
prowadzone na dwóch kierunkach: Zarządzanie
(studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne z ofertą 4 specjalności na
każdym ze stopni) oraz Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji (studia I stopnia stacjonarne
i niestacjonarne z ofertą czterech specjalności i
profili technologicznych.
W kadencji 2016-2020 funkcję dziekana
piastowali kolejno: dr hab. inż. Janusz ZawiłaNiedźwiecki, prof. uczelni (do 30.09.2019) oraz
prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba.

Sylwetki absolwentów
mgr inż. Dariusz Adamowski, organizator
przemysłu

mgr inż. Kamila Staryga, Moonshots at
Google X

Na Wydziale Zarządzania pozyskałem
praktyczne umiejętności wykorzystane w
pierwszych latach pracy, ale przede
wszystkim wiedzę ogólną - menedżerską przydatną w całej karierze zawodowej. Studia
na Wydziale Zarządzania mają charakter
uniwersalny, ponieważ przekazywana wiedza
jest niezależna od branży. Absolwenci
wszędzie znajdą swoje miejsce.

Zdobycie wykształcenia jako inżynier
otwiera możliwości na przyszłość niemal we
wszystkich dziedzinach. Obecnie prowadzę
jeden z projektów w X, w Dolinie Krzemowej.
Codziennie stajemy przed wyzwaniami
dotyczącymi kształtowania naszej
technologii, tak aby miała największą
wartość dla przyszłych użytkowników.
Dzięki solidnemu wykształceniu
uzyskanemu na Wydziale Zarządzania
rozumiem wszystkie aspekty naszych
innowacji.

mgr inż. Łukasz Foretek, Senior IT Manager,
Procter & Gamble
Dzięki bardzo szerokiemu programowi
współpracy z profesjonalistami i praktykami
biznesu, a także elastycznemu podejściu do
zajęć, podczas studiów na Wydziale
Zarządzania mogłem lepiej poznać
potencjalne ścieżki kariery i rozwoju.
Mogliśmy realizować się w wielu obszarach,
od ciekawych projektów i zajęć grupowych,
przez udział w grantach i wymianach
europejskich, aż po aktywne życie studenckie
w ramach organizacji i kół naukowych
wspieranych przez Wydział. Z perspektywy
czasu to właśnie otwartość na inicjatywę
studentów oraz współtworzenie finalnego
kształtu swojego wykształcenia sprawia, że
studia oceniam jako niezwykle pomocne
w wyborze własnej drogi zawodowej. Studia
nauczyły mnie także siły charakteru
i wytrwałości w dążeniu do celu, które są
niezbędne w dzisiejszych realiach
biznesowych.

Współpraca
międzynarodowa
Wydział Zarządzania na bieżąco powiększa
ofertę umożliwiającą studiowanie za granicą
w najlepszych europejskich i światowych
uczelniach. Wydział w ramach
międzynarodowych programów umożliwia
wyjazdy studentów i kadry.

Wyjazdy Erasmus+
Dają możliwość spędzenia semestru na
uczelni zagranicznej i są wyśmienitą okazją
do poszerzenia horyzontów, nawiązania
owocnych kontaktów i nauki języka. Zasady
programu i pełna lista uczelni partnerskich na
stronie internetowej Biura ds. Studiów i
Programów Międzynarodowych.
Praktyki Erasmus+
Odbycie praktyk za granicą to świetna droga
do zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku
pracy.
Program ATHENS
Program ATHENS obejmuje tygodniowy,
intensywny kurs odbywający się na jednej z
kilkunastu najlepszych politechnik w
Europie.
Wymiany bilateralne
Semestr za granicą można spędzić nie tylko
na uczelni europejskiej, ale także w
instytucjach w Azji i obu Amerykach.

Biuro ds, Studiów i Programów
Międzynarodowych
Zasady programu i pełna lista uczelni
partnerskich na stronie internetowej Biura
ds. Studiów i Programów Międzynarodowych.
international.wz@pw.edu.pl

Oferta dydaktyczna
Rekrutacja na kierunek

Studia:

Stacjonarne

Niestacjonarne (płatne)

Limit
miejsc

Sem.*

Limit
Sem.*
miejsce

Opłata

Zarządzanie I stopień

licencjat
6 semestrów

90

zimowy

90

zimowy

3100 zł
/sem.

Inżynieria Zarządzania I stopień

inżynier
7 semestrów

90

zimowy

90

zimowy

3100 zł
/sem.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury
Krytycznej I stopień

inżynier
7 semestrów

60

zimowy

60

zimowy

3400 zł
/sem.

Zarządzanie II stopień

magister
4 semestry

60

zimowy

60

zimowy

3100 zł
/sem.

Inżynieria Zarządzania II stopień

magister
inżynier
3 semestry

60

letni

60

zimowy

3100 zł
/sem.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury
Krytycznej II stopień

magister
4 semestry

60

letni

60

zimowy

3400 zł
/sem.

Studenci zagraniczni płacą za studia stacjonarne w języku
polskim 2115 EUR/sem.
Opłata za studia niestacjonarne w języku polskim wynosi
678 EUR/sem (kierunek Zarządzania i Inżynieria
Zarządzania) oraz 744 EUR/sem (kierunek ZBIK)
‣ Zarządzanie, I i II stopień – 5.000 zł
‣ Inżynieria Zarządzania, II stopień – 5.000 zł
Studia w trybie indywidualnym są dodatkowo płatne
‣ Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury
Krytycznej, I i II stopień – 5.300,00 zł
* Rekrutacja na semestr zimowy odbywa się w okresie
maj-wrzesień, rekrutacja na semestr letni - w okresie
styczeń - luty.

Organizacja zajęć
‣ zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od
poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w
godzinach 7.30 - 20.00,
‣ zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w
trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze),

organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 –
21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności)
w niedziele (8-16),
‣ program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na
zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w
przypadku studentów studiów niestacjonarnych
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Kierunki studiów
Zarządzanie - studia licencjackie I stopnia
Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych,
projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację
nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku transformacji
cyfrowej oraz kształtowania się organizacji inteligentnych.
Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy potrzeb biznesowych.
Potra zidenty kować oczekiwania, potrzeby i możliwości biznesu.
Prowadząc dialog z użytkownikiem oraz krytycznie oceniając
istniejące w organizacji strategie potra zaproponować ich
usprawnienie. Posiada umiejętność wery kacji opłacalności oraz
wykazania zasadności planowanej inwestycji.

Co wyróżnia kierunek
• moduły obieralne umożliwiające

indywidualną specjalizację
zawodową dostosowaną do
wymagań rynku pracy

Absolwent

• nacisk na rozwijanie kompetencji

analitycznych
• rozumie podstawy zarządzania

• kadra naukowców-praktyków
• praktyczne zajęcia
• możliwości certyfikacji

kompetencji w ramach modułów
obieralnych, np. zarządzenia
projektami

•

• możliwość wyjazdu w ramach

wymiany zagranicznej do uczelni
np. w Hiszpanii, Niemczech,
Portugalii

•

• bogata oferta praktyki

dyplomowych

•

Informacje podstawowe

•

• Studia trwają 6 semestrów
• Rekrutacja odbywa się na semestr

zimowy (zapisy trwają w okresie
maj-wrzesień)

•

• Absolwent uzyskuje tytuł

licencjata
• Studia odbywają się w trybie

stacjonarnym i niestacjonarnym
•

Wybrane przedmioty *
• Analityka biznesowa
• Zarządzanie ryzykiem i ciągłością

działania
• Rachunkowość zarządcza
• Zarządzanie strategiczne

zakresie analizy i oceny
finansowej przedsiębiorstwa
• posiada kompetencje
interpersonalne w zakresie
współpracy zespołowej,
komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej, kreatywności,
kultury dzielenia się wiedzą,
społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz postaw
przedsiębiorczych
• rozumie język technologów i
potrafi się z nimi porozumieć,
wykorzystując w tym celu
specjalistyczne określenia i
pojęcia

Perspektywy zawodowe
• analityk biznesowy
• analityk danych
• analityk i projektant

procesowy
• analityk finansowy
• stanowiska w administracji
państwowej i samorządowej
• absolwent będzie również
przygotowany do prowadzenia
własnej działalności
gospodarczej

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na
studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru
nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia,
Administracja, inne pokrewne.

• Informatyka gospodarcza
• Systemy informatyczne

organizacji

* Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.
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fi

fi

•
fi

fi

oraz podstawy funkcjonowania
i transformacji cyfrowej
przedsiębiorstw we
współczesnej gospodarce
jest przygotowany do pracy na
stanowiskach
specjalistycznych –
operacyjnych i analitycznych
rozumie podejście procesowe i
projektowe w zarządzaniu
umie pracować w strukturach
projektowych, posiada
umiejętności pracy w zespole
posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu nawiązywania i
budowania relacji z klientami
zna i wykorzystuje
współczesne technologie
informacyjne (w tym narzędzia
modelowania/analizy/
wykorzystania danych)
cechuje się myśleniem
przedsiębiorczym, twórczym,
rozumie logikę modeli biznesu i
proponuje rozwiązania w tym
zakresie

• posiada umiejętności w

Kierunki studiów
Zarządzanie - studia magisterskie II stopnia
Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują
absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego
poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
działających w kraju lub globalnie oraz w organizacjach
odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości.

Absolwent

Perspektywy zatrudnienia

• rozumie funkcje zarządzania,

•

•

•
•

•

•

•

•

potrafi rozwiązywać problemy
zarządzania w ujęciu
strategicznym i operacyjnym
jest przygotowany do pracy na
stanowiskach menedżerskich/
eksperckich
posiada kompetencje
zarządzania procesami i
projektami
posiada umiejętności
zarządzania pracą zespołu
zna współczesne koncepcje
marketingu, potrafi zarządzać
działaniami marketingowymi
zna współczesne technologie
informacyjne i zakres ich
zastosowania
cechuje się myśleniem
przedsiębiorczym, twórczym,
potrafi projektować modele
biznesu
potrafi dokonywać analizy
opłacalności inwestycji oraz
zarządzać budżetem
otwieranie i prowadzenie
samodzielnej działalności
spółek prawa handlowego

• menedżer ds. zarządzania

•
•
•
•

•

pracownikami w zespołach
procesowych, projektowych i
wdrożeniowych
menedżer zarządzania
procesami i projektami
lider i inicjator zmian
technologicznych
lider biura projektów i
procesów
trener wewnętrzny w zakresie
reorganizacji i optymalizacji
procesów
specjalista w zakresie rozwoju
startupów

Wybrane moduły obieralne*
• Zintegrowane zarządzanie
•

•
•
•
•

procesowe
Zarządzanie projektami,
programami, portfelami
projektów
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Zapewnienie ciągłości działania
przedsiębiorstw produkcyjnych
Uczenie Maszynowe i Sztuczna
Inteligencja w Zarządzaniu
Bezpieczeństwo i dostępność
usług kluczowych w
zarządzaniu publicznym

Co wyróżnia kierunek
• nacisk na rozwijanie kompetencji

menedżerskich
• możliwość podjęcia studiów

przez inżynierów
• 4 semestry nauki, ostatni

przeznaczony na przygotowanie
pracy dyplomowej i obronę
• kadra naukowców-praktyków
• możliwości certyfikacji

kompetencji w ramach modułów
obieralnych, np. zarządzenia
projektami
• prace dyplomowe powiązane z

doświadczeniami zawodowymi
• bogata oferta międzynarodowej

wymiany studenckiej

Informacje podstawowe
• Studia trwają 4 semestry
• Rekrutacja odbywa się na semestr

zimowy (zapisy trwają w okresie
sierpień-wrzesień)
• Absolwent uzyskuje tytuł

magistra
• Studia odbywają się w trybie

stacjonarnym i niestacjonarnym

Wybrane przedmioty**
• Zarządzanie publiczne
• Zaawansowane zarządzanie

procesowe
• Zarządzanie projektami,

programami i portfelami

Celem komplementarnym jest przygotowanie absolwenta
do osiągnięcia stopnia naukowego doktora w dyscyplinie
nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwenci mogą aplikować
do podjęcia studiów doktorskich w ramach Szkół
Doktorskich Politechniki Warszawskiej.

• Marketing międzynarodowy
• Modele biznesowe organizacji
• Zarządzanie kryzysowe
• Gospodarka cyfrowa
• Audyt przedsiębiorstwa

* Uruchomienie modułu jest uzależnione od zainteresowania studentów.
** Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.
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Kierunki studiów
Inżynieria Zarządzania - studia
inżynierskie I stopnia
Absolwent jest gotowy do realizacji projektów, ukierunkowanych na
tworzenie, wdrażanie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii 4.0.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia
dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych, a także z obszaru nauk
technicznych.

Co wyróżnia kierunek
• praktyczne moduły obieralne

przedmiotów umożliwiające
elastyczne dostosowanie studiów
do zainteresowań studenta

Absolwent

Perspektywy zawodowe

• posiada umiejętności i wiedzę z

• inżynier procesowy
• inżynier danych

• możliwości zdobycia certyfikatów

w ramach wybranych modułów
obieralnych
• kadra naukowców-praktyków
• nacisk na doskonalenie procesów

produkcyjnych, logistycznych i
usługowych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
informatycznych
• stosowanie modelowania

symulacyjnego problemów w
podejmowaniu decyzji
biznesowych
• rozwijanie umiejętności

metodycznego prowadzenia
projektów inżynierskich w
obszarze zarządzania produkcją

•

•

•

Informacje podstawowe
• Studia trwają 7 semestrów
• Rekrutacja odbywa się na semestr

zimowy (zapisy trwają w okresie
maj-wrzesień)
• Absolwent uzyskuje tytuł

inżyniera
• Studia odbywają się w trybie

stacjonarnym i niestacjonarnym

Wybrane przedmioty **
• Podstawy zarządzania

procesowego

•

zakresu analizy projektowej
oraz formułowania wymagań,
przygotowywania założeń
projektowych oraz tworzenia i
oceny opłacalności projektu
potrafi dokonać adaptacji i
wdrożenia rozwiązania
technologicznego, zgodnego z
wymaganiami biznesu
rozumie język technologów i
potrafi w zrozumiały sposób
komunikować im oczekiwania i
potrzeby biznesu
posiada umiejętności
pozyskiwania, analizowania
oraz interpretacji danych
technologicznych, w celu
dostarczenia niezbędnej
informacji do podejmowania
decyzji
posiada kompetencje
interpersonalne w zakresie
współpracy zespołowej,
komunikacji wewnętrznej,
kreatywności i
przedsiębiorczości, społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz
zrównoważonego rozwoju

• inżynier innowacji
• analityk i projektant IT
• absolwent będzie również

przygotowany do prowadzenia
własnej działalności
gospodarczej oraz zajmowania
stanowisk w administracji
państwowej i samorządowej

Wybrane moduły obieralne*
• Podstawy logistyki
• Ergonomia i organizacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stanowisk pracy
Podstawy zarządzania
produkcją i usługami
Podstawy zarządzania
projektami
Podstawy zarządzania
procesowego
Systemy informatyczne
organizacji
Zarządzanie wiedzą i informacją
Informatyka gospodarcza
Analityka biznesowa
Organizacja inteligentna
Zarządzanie ryzykiem i
ciągłością działania

•

• Technologie informacyjne
• Systemy finansowe
• Bazy i hurtownie danych
• Eksploracja i wizualizacja danych
• Optymalizacja i usprawnianie

produkcji
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Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na
studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru
nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia,
Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe,
Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk
technicznych.

* Uruchomienie modułu jest uzależnione od zainteresowania studentów.
** Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.

Kierunki studiów
Inżynieria Zarządzania - studia
magisterskie II stopnia
Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych,
projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację
nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku
transformacji cyfrowej oraz kształtowania się organizacji
inteligentnych. Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy
potrzeb biznesowych.

Absolwent
• posiada umiejętności i wiedzę z

•

•

•

•

zakresu analizy projektowej oraz
formułowania wymagań,
przygotowywania założeń
projektowych oraz tworzenia i
oceny opłacalności projektu
potrafi dokonać adaptacji i
wdrożenia rozwiązania
technologicznego, zgodnego z
wymaganiami biznesu
rozumie język technologów i
potrafi w zrozumiały sposób
komunikować im oczekiwania i
potrzeby biznesu
posiada umiejętności
pozyskiwania, analizowania oraz
interpretacji danych
technologicznych, w celu
dostarczenia niezbędnej
informacji do podejmowania
decyzjI
posiada kompetencje
interpersonalne w zakresie
współpracy zespołowej,

komunikacji wewnętrznej,
kreatywności i
przedsiębiorczości, społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz
zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy zawodowe
• inżynier procesowy
• inżynier danych
• inżynier innowacji
• analityk i projektant IT
• absolwent będzie również

przygotowany do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej
oraz zajmowania stanowisk w
administracji państwowej i
samorządowej

Wybrane moduły obieralne*

Co wyróżnia kierunek
• kierunek dla inżynierów chcących

uzupełnić kompetencje zarządcze
• nauka narzędzi gospodarki

cyfrowej
• trzy semestry nauki
• kadra naukowców-praktyków
• możliwości zdobycia certyfikatów

w ramach wybranych modułów
obieralnych
• zajęcia w formie projektów i

warsztatów
• prace dyplomowe zbieżne z

doświadczeniami zawodowymi
studentów
• międzynarodowa wymiana

studencka
• umiejętność budowania modeli

cyfrowych odwzorowujących
realizację rzeczywistych
• umiejętność doboru i adaptacji

metod doskonalenia procesów w
przedsiębiorstwach i
organizacjach

• Zaawansowane zarządzanie

procesowe
• Zarządzanie projektami,
programami i portfelami
• Gospodarka cyfrowa
• Zarządzanie publiczne

Informacje podstawowe
• Studia trwają 4 semestry
• Rekrutacja odbywa się na semestr

letni (zapisy trwają w okresie
grudzień - luty)
• Absolwent uzyskuje tytuł

magistra
• Studia odbywają się w trybie

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pełnienia
ról kierowniczych związanych z kreowaniem rozwoju
organizacji oraz bezpieczeństwem i zapewnianiem
ciągłości działania organizacji. Absolwent posiada wiedzę,
umiejętności i kompetencje z zakresu nauk technicznych
i ekonomicznych, odpowiadające wymaganiom
7 poziomu Polskich Ram Kwalifikacji i przygotowujące go
do studiów III stopnia - studiów doktoranckich.

stacjonarnym i niestacjonarnym

Wybrane przedmioty **
• Zarządzanie publiczne
• Data Science
• Systemy wspomagania decyzji
• Współczesne koncepcje

zarządzania przedsiębiorstwem

* Uruchomienie modułu jest uzależnione od zainteresowania studentów.
** Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.
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Kierunki studiów
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury
Krytycznej - studia inżynierskie I stopnia
Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji
inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania
bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów,
diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń,
racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych.
W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się
z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej,
szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz
specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów
otrzymuje tytuł inżyniera oraz certy kat ukończenia języka obcego
na poziomie B2.

Przykłady zawodów
• Analityk ryzyka
• Analityk bezpieczeństwa
• Specjalista w centrum zarządzania

kryzysowego
• Koordynator ds. infrastruktury

krytycznej

Absolwent potrafi

Informacje podstawowe
• Studia trwają 7 semestrów
• Rekrutacja odbywa się na semestr

• zidentyfikować i opisać procesy

zimowy (zapisy trwają w okresie
maj-wrzesień)
• Absolwent uzyskuje tytuł

inżyniera

•

• Studia odbywają się w trybie

stacjonarnym i niestacjonarnym
•

Wybrane przedmioty *
• Elektrotechnika i elektronika
• Mechanika płynów
• Elektroenergetyka przemysłowa

•

• Przygotowanie i ocena projektów

inwestycyjnych
• Układy elektroniczne
• Podstawy automatyki
• Instalacje sanitarne

•

• Inżynieria komunikacyjna
• Podstawy teorii zarządzania

•

ryzykiem
• Opracowanie planu zarządzania

kryzysowego

•

• Sieci komputerowe
• Bezpieczeństwo techniczne

i osobowe
• Bezpieczeństwo fizyczne

• w sektorze prywatnym

- w jednostkach o rozbudowanej
strukturze technicznej
i organizacyjnej, wymagających
planowego zarządzania
bezpieczeństwem (np.
energetyka, sektor paliwowoenergetyczny, dostawcy usług
teleinformatycznych) oraz
bezpośrednio u operatorów
infrastruktury krytycznej
• w sektorze publicznym
- w administracji publicznej
w centrach zarządzania
kryzysowego oraz biurach
bezpieczeństwa, w komórkach
analiz służb mundurowych
• w sektorze finansowym
i doradczym - w komórkach
zajmujących się analizą danych
i zarządzaniem ryzykiem,
w organizacjach pozarządowych
zaangażowanych
w bezpieczeństwo narodowe
i publiczne

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II
stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych
t a k i ch j a k : Z a r z ą d z a n i e , E k o n o m i a , Ad m i n i s t r a c j a ,
Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także
z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.

• Bezpieczeństwo prawne
• Bezpieczeństwo infrastruktury

krytycznej i usług kluczowych
• Opracowanie planu zarządzania

kryzysowego

*Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.
fi
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realizowane w ramach
organizacji i wskazać zasoby
niezbędne do ich realizacji
identyfikować zagrożenia dla
organizacji, oceniać i szacować
ryzyka z nimi związane
zinterpretować i wdrożyć do
stosowania wymogi wynikające
z aktów prawnych
i dokumentów normatywnych
sformułować problem
decyzyjny i wskazać
zabezpieczenia ograniczające
ryzyko do poziomu
akceptowalnego
opracować i zrealizować projekt
wdrożenia zabezpieczeń
zbudować i pokierować
zespołem projektowym lub
zadaniowym
analizować i oceniać
opłacalność oraz
wystarczalność projektów
wdrażanych zabezpieczeń

Perspektywy zawodowe

Kierunki studiów
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury
Krytycznej - studia magisterskie II stopnia
Studia na kierunku przygotowują do pełnienia roli koordynatora
bezpieczeństwa. Studenci uczą się pracować i kierować zespołem,
planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia
i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność
przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania
ryzykiem. Zatrudnienie możliwe jest zarówno w jednostkach
o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej,
wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak
i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia
bezpieczeństwa.

Przykłady zawodów
• Kierownik biura bezpieczeństwa
• Pełnomocnik zarządu ds.

infrastruktury krytycznej
• Szef działu zarządzania ryzykiem
• Starszy specjalista / kierownik

Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Absolwent potrafi

Perspektywy zawodowe

• identyfikować i definiować
•

•
•

•

•

•

zagrożenia
przeprowadzać krytyczną
analizę i ocenę systemów
i procesów organizacji
w kontekście zagrożeń
szacować realne skutki
zagrożeń
przygotowywać projekty
odpowiednich zabezpieczeń
oraz ich wdrożenia
w organizacji
oceniać racjonalność
i adekwatność wdrożenia
proponowanych zabezpieczeń
zarządzać zespołem
analitycznym, projektowym
i wdrożeniowym
poznawać i wykorzystywać
narzędzia informatyczne

sektor prywatny:
• w jednostkach o rozbudowanej
strukturze technicznej
i organizacyjnej wymagających
planowego zarządzania
bezpieczeństwem (energetyka,
sektor paliwowo energetyczny,
dostawcy usług
teleinformatycznych)
• u operatorów infrastruktury
krytycznej
sektor publiczny:
• w administracji publicznej
w centrach zarządzania
kryzysowego oraz biurach
bezpieczeństwa
• w służbach mundurowych
w komórkach analiz
sektor finansowy i doradczy:
• w komórkach zajmujących się
analizą danych, zarządzaniem
ryzykiem i ekonomiką
bezpieczeństwa
• w organizacjach

Informacje podstawowe
• Studia trwają 4 semestry
• Rekrutacja odbywa się na semestr

letni
• Absolwent uzyskuje tytuł

magistra inżyniera
• Studia odbywają się w trybie

stacjonarnym i niestacjonarnym

Wybrane przedmioty *
• Identyfikacja i doskonalenie

procesów krytycznych organizacji
• Teoria niezawodności

i bezpieczeństwa
• Podstawy kryptografii
• Struktury systemu

bezpieczeństwa i ochrony
państwa
• Magazynowanie energii i ogniwa

paliwowe
• Bezpieczeństwo danych,

informacji i systemów
teleinformatycznych
• Zaawansowane metody

zarządzania ryzykiem
• Zasady funkcjonowania instytucji

państwa w sferze bezpieczeństwa
• Zarządzanie bezpieczeństwem

Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym
m.in. specyfikę usług kluczowych, zarządzanie pracą
zespołu, specyfikę zarządzania w warunkach „chaosu”,
modele i podejścia do zarządzania wiedzą, planowanie
działań naprawczych oraz utrzymujących ciągłość działania
organizacji.

usług kluczowych
• Cyberbezpieczeństwo
• Obszary bezpieczeństwa

w organizacji
• Technologiczne wspieranie

bezpieczeństwa

*Siatki studiów są dostępne na stronie wydziału, w zakładce Studia.
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Wybrane wydarzenia
Projekt DUCK
Celem projektu DUCK (Data
Understanding and
Communication Knowledge and
Skills for Trainers and Teachers 2018-2020) było przygotowanie i
udostępnienie kursu online
pomagającego studentom i
nauczycielom w:
• rozwoju umiejętności analizy
danych, komunikowania
wyników, wspierania
podejmowania decyzji
• zrozumieniu znaczenia takich
umiejętności w życiu
codziennym
• znajdowaniu otwartych, dobrej
jakości zestawów danych
online oraz różnych narzędzi
wspierających wizualizację
danych i ich komunikację

Projekt Elen4Life

Artur Nalepko, Laureat konkursu w
2019 r., student WZ na kierunku
Inżynieria Zarządzania
… Zadania konkursowe co ważne nie były
szczególnie trudne, wymagały jednak
dużego nakładu pracy i kreatywności.
Szczególnie spodobała mi się forma nału
czyli prezentacja, w której mogłem już
dokładnie przedstawić jury jak wygląda
mój pomysł na rozwiązanie problemu.
Pytania, które zostały zadane w nale nie
powinny sprawić problemu nikomu, kto
wpadł na dobry pomysł, rozwinął go
i właśnie dzięki temu potra ł się
wybronić…

fi

fi

fi

16

Celem projektu eLene4Life
(Learning and Interacting to
Foster Employability - 2018-2021)
było opracowanie nowych
innowacyjnych programów
nauczania i metod
edukacyjnych integrujących
aktywne uczenie się

i jednoczesne rozwijanie
umiejętności miękkich. Cele
szczegółowe projektu to:
• dopasowanie nabywanych
umiejętności miękkich do
potrzeb rynku pracy,
• zebranie i opracowanie nowych
metod edukacyjnych
integrujących aktywne uczenie
się i nabywanie kompetencji
miękkich.

Konkurs wiedzy
Prowadzony od 2017 roku
Ogólnopolski konkurs wiedzy
ekonomicznej i przedsiębiorczości
adresowany jest do uczniów
szkół średnich, w szczególności
do maturzystów. Ideą jest
dotarcie i zachęcenie uczniów do
studiowania nauk społecznoekonomicznych w połączeniu
z wiedzą i umiejętnościami
inżynieryjno-technicznymi.
Wyłonieni Laureaci, którzy
uzyskają świadectwo dojrzałości,
mają możliwość podjęcia studiów
na I roku na kierunkach studiów
prowadzonych na Wydziale
Zarządzania, otrzymają „Indeks
Wydziału Zarządzania PW”.

Wybrane wydarzenia
Międzywydziałowy projekt
studencki - mpi BIM
W semestrze zimowym roku
akademickiego 2021/2022
wystartowała V edycja mpi BIM.
Studenci z pięciu Wydziałów
Politechniki Warszawskiej, przy
wparciu jednej osoby z Wydziału
Geodezji i Kartografii PW, już po
raz piąty utworzyli
interdyscyplinarne zespoły, które
pracują nad projektami BIMowymi w ramach
międzywydziałowego
przedmiotu interdyscyplinarnego
BIM (mpi BIM). Zadaniem każdego
zespołu jest przygotowanie
wielobranżowego projektu
budowlanego, w ramach
skoordynowanego działania.
Narzędziem koordynacji jest
cyfrowy model BIM, który
zawiera informacje na temat
wszystkich elementów projektu.
W odróżnieniu do “tradycyjnego”
projektowania, gdzie każda

Fot. Zespół B1, mpi BIM 2021/2022

branża działa oddzielnie i jedynie
korzysta z rozwiązań już
wypracowanych przez
poprzedników, w projektowaniu
BIM od początku wszyscy
aktywnie uczestniczą
w powstawaniu projektu.
W tegorocznej edycji, podobnie
jak w edycji IV, studenci zajęli się
projektowaniem obiektów
Politechniki Warszawskiej,
a dokładniej Centrum
konferencyjno-wykładowego
przed budynkiem Wydziału
Elektroniki i Technik
Informacyjnych PW (dwa
warianty) oraz Centrum Nowych
Technologii PW (trzy warianty).
Obecna edycja projektu jest
finansowana ze środków z grantu
dydaktycznego JM Rektora PW.
Innowacyjność
Projekt mpi BIM to program
innowacyjny nie tylko w skali
dotychczasowych działań
Politechniki Warszawskiej, ale
również całego kraju. Oprócz

sporządzenia modeli BIM,
niezmiernie istotną kwestią jest
obserwowanie procesu, jego
rozwijanie, a także
dokumentowanie pozyskanych
informacji. Jednym z takich
działań jest badanie ankietowe
przeprowadzane po zakończeniu
prac projektowych, co służy
modyfikowaniu procesu
projektowego w kolejnych latach.
Interdyscyplinarność
W odróżnieniu do “tradycyjnego”
projektowania, gdzie każda
branża działa oddzielnie i jedynie
korzysta z rozwiązań już
wypracowanych przez
poprzedników, w projektowaniu
BIM od początku wszyscy
aktywnie uczestniczą
w powstawaniu projektu. Bardzo
ważne jest zdobywanie
doświadczenia w pracy
zespołowej oraz
wykorzystywanie możliwości
organizacyjnych i technicznych
w realizacji wspólnego celu.
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Wydziałowa Rada Samorządu
Naszym głównym obowiązkiem jest reprezentowanie interesów
Studentów Wydziału Zarządzania. Opiniujemy najważniejsze dla
studentów akty prawne, organizujemy wydarzenia kulturowe i naukowe,
uczestniczymy w pracach organów kolegialnych Wydziału i Uczelni,
służymy radą i pomocą wszystkim Studentom.

Nasze projekty
Zajmujemy się organizacją imprez integracyjnych,
wyjazdów, wyjść kulturowych lub sportowych.
Znajdujemy również czas na tworzenie projektów
edukacyjnych i szkoleniowych, dzięki którym
studenci mogą posiąść nowe umiejętności.
‣ZERÓWKA - wyjazd integracyjny dla nowo
przyjętych Studentów, który odbywa się jeszcze
przed rozpoczęciem roku akademickiego,
‣OTRZĘSINY oraz Wybory Miss i Mistera Wydziału
‣WIELKI TURNIEJ W KRĘGLE PW organizowany we współpracy z innymi Wydziałami Politechniki
Warszawskiej,
‣SIMROWA WZTKA - impreza mikołajkowa połączona z akcją charytatywną, umożliwiająca niesienie
pomocy przy okazji dobrej zabawy, która jest organizowana razem z Wydziałem Samochodów i Maszyn
Roboczych,

Media społecznościowe
Znajdziesz nas tutaj:
Grupa ds. Promocji
Część z nas odpowiada za promocję z pomocą
portali społecznościowych. Zajmujemy się
informowaniem studentów, odpowiadamy na
nurtujące ich pytania, jak również dzielimy
się ciekawymi wydarzeniami oraz
inicjatywami. Oprócz tego organizujemy
różne konkursy i zabawy na naszych social
mediach.
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Kto jest kim?
Nasz Samorząd składa się z 15 członków, którzy
wybierani są w corocznych wyborach. Głosują
w nich wszyscy Studenci Wydziału. Jeśli komuś
nie uda się zostać członkiem, nic straconego!
Każdy może zostać sympatykiem i uczęszczać
na spotkania, koordynować projekty, czy
spełniać się w różnych grupach lub komisjach.

Działalność
Komisje Programowe
Działając z nami możesz dołączyć do
komisji programowych, w których,
będąc delegatem, bądź sympatykiem
masz możliwość do poznania
samorządowców z innych wydziałów
oraz szansę na rozwój w różnych
dziedzinach.
‣ Komisja Socjalna
‣ Komisja Dydaktyczna
‣ Komisja Finansowo-Gospodarcza
‣ Komisja Zagraniczna
‣ Komisja Kultury
‣ Komisja Sportu i Turystyki
‣ Komisja Promocji i Współpracy
Zewnętrznej

Dydaktyka
WRS stale współpracuje i pozostaje w kontakcie z Władzami
Wydziału. Reprezentujemy Studentów i ich interesy na
posiedzeniach Rady Wydziału i Komisji Wydziałowych.
Opiniujemy plany zajęć, siatki studiów i harmonogramy sesji
egzaminacyjnych.

Sprawy Socjalne
Działamy w Wydziałowej Komisji Stypendialnej, gdzie
rozpatrujemy wnioski o stypendia oraz zapomogi dla Studentów
naszego Wydziału. Zapewniona jest także dla wszystkich
Studentów pomoc psychologiczna działająca na Politechnice
Warszawskiej.

Kwaterunek
Jako Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa zajmujemy się
wnioskami Studentów naszego Wydziału przy kwaterowaniu Ich
do Domów Studenckich PW. Pomagamy w ich wypełnianiu,
przydzielamy miejsca w akademikach, odpowiadamy na wszelkie

Czas Wolny

W stacjonarnym toku nauczania w czasie okienek między zajęciami zapraszamy do odwiedzin naszego
biura, w którym poczęstujemy kawą, herbatą i chętnie porozmawiamy na różne tematy.

Dołącz do nas!
Adres
WRS Wydziału Zarządzania
ul. Narbutta 85
02-524, Warszawa
pok. 415NT
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Zakłady Wydziału Zarządzania
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
kierownik: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

Członkowie Zakładu Rozwoju Strategicznego Organizacji specjalizują się w problematyce
tzw. miękkiego zarządzania organizacjami, czyli budowania relacji przedsiębiorstwa z
otoczeniem i kształtowania relacji wewnątrz organizacji nie tylko bieżącego, ale przede
wszystkim w perspektywie długookresowej.
Główne obszary zainteresowania:
• zarządzanie strategiczne
• zarządzanie wiedzą
• zarządzanie marketingiem
• zarządzanie kapitałem ludzkim

· zarządzanie organizacją w dobie transformacji cyfrowej

Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
kierownik: dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni

Głównym obszarem pracy naukowo-badawczej Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji
jest zarządzanie rozwojem organizacji innowacyjnej w gospodarce cyfrowej.
Interesuje nas tworzenie startupów i zarządzanie startupem technologicznym. Badamy i
udoskonalamy metody i narzędzia zarządzania innowacyjną organizacją.
Główne obszary zainteresowania:
• zarządzanie innowacjami
• przedsiębiorczość

Zakład Finansów
kierownik: prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Zakład Finansów prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie gospodarki i
polityki finansowej podmiotów rynkowych. W polu szczególnego zainteresowania
pracowników zakładu leży funkcjonowanie systemów finansowych w warunkach
gospodarki cyfrowej oraz rozwój finansów cyfrowych z perspektywy gospodarki,
konsumenta, biznesu i państwa.
Główne obszary zainteresowania:
• zarządzanie finansami
• system finansowy
• finanse cyfrowe
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Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
kierownik: prof. dr hab. Inż Agnieszka Bitkowska

Profil zakładu nawiązuje do tradycji nurtu inżynierskiego odwołującego się do procesów
produkcyjnych, a zarazem sięga do współczesnych rozwiązań bazujących na podejściu
procesowym i projektowym z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0.
Główne obszary zainteresowania:
• zarządzanie produkcją
• zarządzanie logistyką

Zakład Systemów Inteligentnych
kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Morawski

Obiektem zainteresowań badawczo-naukowych i dydaktycznych Zakładu Systemów
Inteligentnych są cyber-fizyczne systemy inteligentne oparte na wysoko zaawansowanych
technologiach, które łączone są z czwartą rewolucją przemysłową. Prowadzone badania i
wnioski z nich wynikające pozwalają na opracowanie koncepcji, modeli oraz metody i
narzędzia odnoszących się do problematyki zastosowań technologii informacyjnych,
uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i innych rozwiązań Przemysłu 4.0 w
organizacjach inteligentnych. Zarazem formułowane są rekomendacje wsparcia
organizacyjno-menedżerskiego transformacji cyfrowej w zakresie procesów
przywództwa, pracy zespołów, rozwoju kompetencji .
Główne obszary zainteresowania:
• zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w biznesie
• technologiczne aspekty zarządzania wiedzą
• opracowanie i wdrażanie systemów informacyjnych
• modelowanie systemów inteligentnych
• wsparcie organizacyjno-menedżerskie procesów transformacji cyfrowej

Zakład Zarządzania Publicznego
kierownik: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni

Motywem powołania zakładu o takim profilu było spożytkowanie i adaptacja
kilkudziesięcioletniego dorobku uprawiania w Politechnice Warszawskiej nauk o
organizacji i zarządzaniu ze sfery przemysłowej i biznesowej do sfery administracyjnej i
ogólnospołecznej, co jest światowym trendem ostatniego dziesięciolecia. Szczególnym
obszarem kompetencji jest publiczne zarządzanie kryzysowe oraz dydaktyka w
odniesieniu do kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.
Główne obszary zainteresowania:
• zarządzanie publiczne, a szczególnie publiczne zarządzanie kryzysowe
• logistyka społeczna, a szczególnie smart-city i smart-community
• zarządzanie systemem ochrony zdrowia
• zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki
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Dane kontaktowe
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(Gmach Nowy Technologiczny)

BIURO DZIEKANA
tel.: 22 849 94 43
tel.: 22 234 84 32
tel.: 60 999 99 80
sekretariat.wz@pw.edu.pl
pok. 137

DZIEKANAT
tel.: 22 849 94 68
tel.: 22 234 84 14
dziekanat.studia.wz@pw.edu.pl
pok. 104, 105

DZIEKANAT ds. STUDENCKICH
tel.: 22 234 86 94
student.wz@pw.edu.pl
pok. 5

BIURO OBSŁUGI KANDYDATÓW na STUDIA
tel.: 22 234 86 94
kandydat.wz@pw.edu.pl
pok. 5

BIURO OBSŁUGI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel.: 22 234 82 77
podyplomowe.wz@pw.edu.pl
pok. 43
BIURO ds. STUDIÓW I PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
tel.: (+48) 22 234 86 95
international.wz@pw.edu.pl
pok. 104

Przydatne linki
Portal kandydata na studia I stopnia
https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/
Biuro ds. Przyjęć na Studia PW
https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja
Zapisy na studia
https://www.zapisy.pw.edu.pl/
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