
Studia II stopnia o profilu praktycznym 
„Inżynieria i Technologie Nośników Energii”



IiTNE – kierunek o profilu praktycznym

Program studiów dla IiTNE, kierunku o profilu praktycznym:

• obejmuje 4 semestry - studia II-go stopnia

• zawiera moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym,

którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% punktów ECTS

• obejmuje 3-miesięczną praktykę zawodową.

W pierwszej rekrutacji (semestr letni 2017/2018) planuje się przyjęcie 40-tu studentów

Absolwent uzyska tytuł magistra inżyniera



Motywacje uruchomienia IiTNE

Uruchomienie IiTNE wynika z trzech czynników:

• Jest odpowiedzią na oczekiwania otoczenia gospodarczego odnośnie

kwalifikacji absolwentów WCHEM PG

• Stanowi nową ofertę dla absolwentów (w chwili obecnej) studiów I-go stopnia

posiadających tytuł inżyniera.

• Jest jednym z elementów założeń realizacji projektu budowlanego na WCHEM

PG pt Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego

Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii

ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw.



Program studiów

Program studiów był szeroko konsultowany z przedstawicielami otoczenia

gospodarczego.

Uzyskano dużą liczbę deklaracji o współprowadzeniu zajęć dydaktycznych

• wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów,

• laboratoria wyjazdowe – poznanie instalacji przemysłowych, sterowni,

symulatorów procesowych,

• seminaria.

Deklaracje przyjęcia studentów na praktyki zawodowe i współpracy w zakresie 

realizacji prac dyplomowych



Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów:

• Znają zagadnienia z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej

wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w tym technologie rafineryjno-

petrochemiczne.

• Posiadają wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i

energii.

• Potrafią projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację

parametrów pracy instalacji oraz inne obliczenia inżynierskie, znają cykl

projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji.

• Potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną.

• Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń

inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów

technologicznych.

• Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości.

Wiedza (ze studiów) + doświadczenie (zajęcia o charakterze praktycznym, trzymiesięczne

praktyki zawodowe w przemyśle) = dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej



Pierwsza rekrutacja:
Semestr letni roku akademickiego 2017/2018

ZAPRASZAMY!!!


