
Szanowni Rodzice
Wiemy,  że  każdy  Rodzic  chce  dla  swoich  dzieci  jak  najlepiej,

dlatego też kierujemy do Was naszą ofertę kształcenia.

Chcemy,  aby  wybór  podjęty  przez  Was  i  Wasze  pociechy,  był
w pełni przemyślany i oparty na faktach, a nie na mitach.

   Wydział Mechatroniki i   Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej  , od
wielu lat znajduje się w ekstraklasie wydziałów mechanicznych w Polsce.
Jesteśmy  uczelnią  w  pełni  akademicką,  oferując  studia  inżynierskie,
magisterskie  oraz  Szkołę  Doktorską  w  dyscyplinie  naukowej  inżynieria
mechaniczna.  W  wyniku  ostatniej  ewaluacji  jednostek  naukowych
przeprowadzonej  przez  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego
wydział  otrzymał  ponownie  kategorię  A plasując  nas  na
5 miejscu wśród wszystkich jednostek o profilu mechanicznym w Polsce.

Według  portalu  (www.payscale.com)  średnie  wynagrodzenie
inżyniera  mechanika  w  Unii  Europejskiej  wynosi:  4  124  EUR/miesiąc.
Wciąż na rynku pracy brakuje kilkadziesiąt tysięcy inżynierów, więc około
95% Naszych  absolwentów znajduje  pracę  w zawodzie.  Przełamujemy
stereotyp inżyniera z dawnych lat… dziś to specjalista pracujący w białej
koszuli przy komputerze.

Wydział prowadzi obecnie rekrutację na kierunkach przyszłości:
 automatyka i robotyka  
 informatyka przemysłowa   
 inżynieria bezpieczeństwa  
 inżynieria środków transportu   
 mechanika i budowa maszyn  
 wzornictwo przemysłowe  

W przypadku wątpliwości, chętnie odpowiemy na nurtujące Was pytania.
Czekamy na Was w dniach 25 marca, 15 kwietnia oraz 29 
kwietnia o godz. 18.00 na platformie Webex,
https://tu-kielce.webex.com/meet/wmibm, gdzie dyżurować będą 
przedstawiciele kierunków. Pytania można również zadawać e-mailem
na adres: wmibm@tu.kielce.pl.
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Nasze argumenty - dlaczego wybrać właśnie WMiBM?
 6 kierunków  , a na nich aż 25 zakresów (specjalności), z dynamicznie 

modyfikowanymi dla potrzeb rynku pracy programami nauczania,
 niskie koszty studiowania (według otouczelnie.pl jesteśmy najtańszym 

ośrodkiem akademickim w Polsce),
 Kampus   niemal w całości położony w centrum Kielc,
 akademiki zlokalizowane obok budynków dydaktycznych Uczelni – 

brak konieczności dojazdów,
 przychodnię akademicką zlokalizowaną na terenie Kampusu,
 szeroki wachlarz stypendiów, szkoleń zawodowych, praktyk oraz staży,

po których istnieje możliwość podjęcia pracy zawodowej już w trakcie 
trwania studiów,

 doskonale wyposażoną i nowoczesną bazę laboratoryjną,
aby absolwenci łatwo mogli odnaleźć się na wymagającym
i szybko rozwijającym się rynku pracy,

 naukę na najwyższym europejskim poziomie,
 nowoczesne koła naukowe  , między innymi IMPULS

– zdobywca I miejsc na zawodach łazików marsjańskich URC w USA 
oraz ERC w Polsce, KLAKSON - TU KIELCE GREENPOWER – 
zdobywca wielu trofeów na zawodach bolidów elektrycznych,

 programy wymiany studenckiej ERASMUS + i CEEPUS
umożliwiające studiowanie na prestizowych uczelniach zagranicznych,

 bezpłatny dostęp do akademickiej sieci Eduroam w całej Europie,
 sekcje sportowe w nowoczesnym Centrum Sportu PŚk  ,  
 bogate życie kulturalne i studenckie,
 szybką karierę zawodową   po ukończeniu studiów,
 uznawalność dyplomów,
 bogatą ofertę technicznego kształcenia języka angielskiego

na poziomie B2 pozwalająca na pracę w zawodzie za granicą.
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