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Do 1 lipca będzie realizowany cykl spotkań z uczelnią w formule rozmowy na ży
i czwartek o godz. 12.00 zaproszeni goście pomagają kandydatom na studia lep
odpowiadają na pytania internautów.
Wszystkie odcinki serii „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!” są dostępne

W ostatnim odcinku (wyemitowanym dnia 24.06.2021 r.) na pytania dotyczące z
kierunków studiów odpowiadał prodziekan ds. kształcenia oraz ds. studenckich

O co pytali kandydaci i jakie tematy poruszył nasz rekrutacyjny ekspert:
Historia nazwy Wydziału, który Pan Doktor reprezentuje, wskazuje na rozwój św
ochroną środowiska. Wszystko zaczęło się od Wydziału Budownictwa Wodnego
odnawialnych źródłach energii. To się jednak bardzo zmieniło. Zgodzi się Pan z
Politechnika Krakowska jest wśród 15 uczelni, które wspólnie z Ministerstwem K
się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. Udział Politechn
koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab
współpraca?
Czym dokładnie zajmuje się Katedra w której Pan pracuje?
Wydział współpracuje z różnymi podmiotami i firmami, m.in. Miejskim Przedsięb
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Co ta współpraca oznacza dla studentó
Jedną z ubiegłorocznych nowości rekrutacyjnych była geoinformatyka. Powiedz
Czy po geoinformatyce można kontynuować studia na II stopniu informatyki (WI
Ogromnym wyzwaniem dla Krakowa i Małopolski jest smog. Wiele już na ten tem
międzywydziałowy pn. inżynieria czystego powietrza może pomóc w walce z tym
WIL i WM) polega?
Spotkałem się już kilkukrotnie z pytaniami od osób zainteresowanych studiami n
powietrza? Kto czeka na naszych absolwentów-ekspertów w tej materii?
Wskaźnik rekrutacyjny na kierunki studiów oferowane przez WIŚiE jest taki sam
sposób obliczania punktów). Czy przedmiot maturalny zdany na poziomie podst
Czy po ukończeniu studiów na energetyce można się ubiegać o uprawnienia bu
uprawnieniami instalacyjnymi?
Kandydaci często pytają, czy na takim lub innym wydziale trzeba się uczyć dużo
Powiedzmy, czym jest kierunek międzywydziałowy gospodarka przestrzenna?
Proszę o dobre rady dla tegorocznych kandydatów na studia na Wydziale.
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