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DBAMY O JAKOŚĆ NAUCZANIA 
Wszystkie zajęcia na wydziale prowadzone są przez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.
W Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich dyscyplina Mechanical Engineering uzyskała 7 miejsce 
(3 miejsce wśród polskich uczelni).
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JESTEŚMY DUMNI Z NASZYCH WYCHOWANKÓW 
absolwenci wykształceni na naszym wydziale pracują w uznanych koncernach, liderach światowego 
przemysłu, takich jak: Samsung, Volkswagen, Ford, Bosh, Johnson and Johnson czy Intel.

!!!

/wydzialmechaniczny.pb

W  BIERZ
MECHAL   GICZNIE
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DLACZEGO STUDIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM?DLACZEGO STUDIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM?DLACZEGO STUDIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM?

NAJNOWSZA APARATURA NAUKOWO BADAWCZA!!!

Wizytówką Wydziału Mechanicznego są koła naukowe, gdzie można rozwinąć swoje pasje, poznać 
niesamowitych ludzi czy stworzyć coś innowacyjnego. W kołach zainteresowań rozwijają się między innymi 
osoby fascynujące się motoryzacją, jak również robotyką, lotnictwem albo inżynierią biomedyczną. Studenci 
osiągają wiele sukcesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Każdy znajdzie coś dla siebie!

KOŁA NAUKOWEKOŁA NAUKOWEKOŁA NAUKOWE

!!! NAUKA SIĘ OPŁACA
nasi studenci otrzymują m.in.:stypendia ministra, socjalne, rektora, dla studentów z 
niepełnosprawnościami czy zapomogi. 
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Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna
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15-351 Białystok
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REKRUTACJA KROK PO KROKUREKRUTACJA KROK PO KROKUREKRUTACJA KROK PO KROKU

OFERTA EDUKACYJNAOFERTA EDUKACYJNAOFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Doktorska PB (dyscypliny naukowe)
l�inżynieria biomedyczna
l�inżynieria mechaniczna

studia DRUGIEGO stopnia (kierunki i specjalności)
l�mechanika i budowa maszyn

• mechanika i informatyka stosowana
• pojazdy samochodowe
• system energetyki cieplnej

l�inżynieria biomedyczna
• nowoczesne konstrukcje i technologie 
dla medycyny
• informatyka w medycynie

l�mechatronika
• inteligentne systemy produkcyjne
• systemy komputerowe w mechatronice

l�automatyka i robotyka*
• automatyka przemysłowa
• systemy informatyczne

studia PIERWSZEGO stopnia (kierunki i specjalności)
l�mechanika i budowa maszyn

• komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
• konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów
• technika cieplna i chłodnicza

l�inżynieria biomedyczna
• konstrukcje i materiały medyczne
• wspomaganie komputerowe w medycynie

l�mechatronika
• projektowanie i sterowanie mikromaszyn
• konstrukcje inteligentne

l�inżynieria materiałowa i wytwarzania
• nowoczesne technologie wytwarzania
• tworzywa polimerowe i kompozyty

l�automatyka i robotyka*
• roboty mobilne
• automatyzacja i informatyzacja procesów

l�energetyka cieplna (nowy kierunek)*
• technologie energetyki cieplnej
• chłodnictwo i klimatyzacja
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