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EDUKACJA
TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
(studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

FIZYKA
TECHNICZNA
(studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

INFORMATYKA
(studia I stopnia - inżynierskie
stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

PO DRUGIM SEMESTRZE STUDIÓW STUDENCI
WYBIERAJĄ JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- nauczycielska
- programowanie w automatyce i robotyce
- projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych

PO DRUGIM SEMESTRZE STUDIÓW STUDENCI
WYBIERAJĄ JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- ekotechnologie – odnawialne źródła energii
- ﬁzykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
- mechanika lotnicza
- metody techniczne w kryminalistyce

PO DRUGIM SEMESTRZE STUDIÓW STUDENCI
WYBIERAJĄ JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- analiza danych w Business Intelligence (SOA)
- programowanie
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O Instytucie
Główną misją Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych jest wykształcenie inżynierów
przygotowanych do podjęcia pracy zgodnie z oczekiwaniem rynku oraz do kontynuowania nauki.
Analizy rynku pracy w Polsce wykazują, że wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów
i specjalistów z dziedzin nowych technologii, aby temu sprostać Instytut prowadzi trzy
kierunki studiów.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków i jakości kształcenia, oprócz atrakcyjnych miejsc praktyk, oferuje się studentom pracownie specjalistyczne, wyposażone
w najnowocześniejszą aparaturę naukową, m.in. spektrometry z zakresu światła
ultraﬁoletowego, widzialnego, podczerwieni oraz promieniowania rentgenowskiego,
spektrometr masowy z reakcją przekazu protonu, urządzenia do badań materiałowych
i wiele innych.
W pracowniach komputerowych, oprócz specjalistycznego oprogramowania, znajdują
się nowoczesne zestawy pomiarowe ﬁrmy National Instruments. Dysponujemy
dwiema pracowniami z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wprowadzając innowacyjne metody nauczania przyczyniamy się do podnoszenia
efektywności kształcenia zgodnie z europejską wizją rozwoju społeczeństwa wiedzy.
Zapewniamy studentom możliwość studiowania za granicą w ramach programu
Erasmus+.
Instytut jest otwarty na otoczenie szukając pomostów pomiędzy nauką a sektorami
gospodarki, w którym znajdzie ona swoje praktyczne zastosowanie. Bardzo istotna dla
nas jest współpraca z biznesem.
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Zostań studentem
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Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych

w 4 krokach
Zaloguj się na stronie rekrutacyjnej
https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja
i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisz wyniki egzaminu
maturalnego

Dokonaj opłaty
rekrutacyjnej

Złóż komplet dokumentów
w Punkcie Rekrutacyjnym:
wydrukowane i podpisane własnoręcznie
podanie
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu
równorzędnego - oryginał lub odpis do wglądu

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.
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Informacje

Punkt rekrutacyjny

ul. Arciszewskiego 22 D

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: + 48 59 840 53 65

76-200 Słupsk, pok. 202 - I piętro

e-mail: instytut.nst@apsl.edu.pl
tel. (fax) +48 59 84 05 950
kom. +48 607 927 430

Odwiedź naszą
stronę www

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprawdź nas
na Facebook
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76-200 Słupsk
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