
 
„Kształcenie inżynierów o profilu lotniczym 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

im. Stanisława Pigonia w Krośnie – historia, stan 
obecny i perspektywy” 

  

 

 

 
 

 
                  Krosno, 15 czerwca 2018 r. Agnieszka Woźniak 



Historia Uczelni 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie została utworzona w 
1999 roku.  

 Od 2012 roku uczelnia nosi imię Stanisława Pigonia. 

 Prof. Stanisław Pigoń – patron uczelni – historyk literatury polskiej, 
edytor, wychowawca i pedagog. 

 

 

 



Rektorat oraz obiekty przy ul. Kazimierza 

Wielkiego  



Obiekty przy ul. S. Wyspiańskiego 

(Turaszówka)  



Kampus przy ul. Dmochowskiego 

(Suchodół) 



Akademik 



Oferta kształcenia  

Studia licencjackie,  
inżynierskie: 

Bezpłatne  
studia stacjonarne,  
w tym studia 26+ 

Niestacjonarne  

 

 



 W PWSZ w Krośnie studiuje ponad 2250 studentów  
na 18 kierunkach oraz 38 unikatowych specjalnościach,  
realizując w ten sposób program nowoczesnego 
praktycznego profilu kształcenia. 



Instytut Zdrowia 

i Gospodarki 

 Pielęgniarstwo 

 Produkcja i  bezpieczeństwo 

żywności 

 Rolnictwo 

 Towaroznawstwo 

 Wychowanie fizyczne 

 Turystyka i rekreacja 

 Zielarstwo 

 

 

 Dwujęzykowe studia dla 

tłumaczy 

  Filologia angielska 

 Język rosyjski i wiedza o 

Rosji 

 Filologia polska 

 Międzynarodowa 

komunikacja językowa 

 Pedagogika 

 

Instytut 

Humanistyczny 



Instytut Politechniczny 
 Budownictwo 

Konstrukcje budowlane 

Budowa dróg 

 Energetyka 

Odnawialne źródła energii 

Elektroenergetyka 

Maszyny i urządzenia energetyczne 

 Górnictwo i geologia 

Górnictwo odkrywkowe 

Górnictwo otworowe 

 Informatyka 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych 

Technologie internetowe i bazy danych 

Sieciowe systemy informatyczne 

Informatyka praktyczna 

 Inżynieria środowiska 

Sieci i instalacje budowlane 

Gospodarka obiegu zamkniętego 

 Mechanika i budowa maszyn 

Obrabiarki sterowane numerycznie 

Mechatronika i diagnostyka samochodowa 

Mechanika lotnicza 

Projektowanie i wytwarzanie w środowisku 

wirtualnym 

 Zarządzanie 

Zarządzanie instytucjami publicznymi 

Zarządzanie finansami 

Zarządzanie w przedsiębiorstwie 

 



Liczba studentów na dzień 

 30 listopada 2017 r.  

w poszczególnych Instytutach 
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Certyfikat Studia z przyszłością 
Certyfikaty „Studia z Przyszłością” przyznano dwóm 

specjalnościom prowadzonym  w Instytucie Politechnicznym: 

·       Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym -

 specjalność kierunku Mechanika i budowa maszyn 

·         Bezpieczeństwo systemów informatycznych - specjalność 

kierunku Informatyka 

 

  

Certyfikat  „Studia z Przyszłością” otrzymał także kierunek: 

·      Produkcja i bezpieczeństwo żywności (prowadzony w 

Instytucie Zdrowia i Gospodarki). Dodatkowo właśnie ten kierunek, 

spośród nielicznych w kraju, otrzymał szczególne wyróżnienie - 

tytuł „Lidera Jakości Kształcenia” 

http://www.pwsz.krosno.pl/kierunki-i-specjalnosci-ksztalcenia-mibm/


Koła naukowe w Instytucie 

Politechnicznym 

Koło Lotników 

Koło ROTOR 

Koło VDesign 

Koło Finasów 

Koło Organizacji i zarządzania 

Koło Sesto elemento 

Koło Granit 

 Akademia Budownictwa Regionalnego 

Koło NEO 

 

 

 





Specjalność:  

Nawigacja powietrzna 

W dniu 23 stycznia 2009 r. 
Uchwałą Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Krośnie nr 3/09 

 na kierunku  

Mechanika i budowa maszyn 
powołana została 

specjalność Nawigacja 

powietrzna 



Sylwetka absolwenta specjalności 

Nawigacja powietrzna 

 Absolwent specjalności uzyskiwał 
wiedzę: 

 o prowadzeniu obiektów jako 
systemów ergonomicznych, 
przemieszczających się w 
ziemskiej ekosferze 

 o planowaniu i stosowaniu  
niezbędnej infrastruktury w celu 
dokładnego, niezawodnego i 
bezpiecznego osiągnięcia funkcji 
celu tego przemieszczenia 



Sylwetka absolwenta specjalności 

Nawigacja powietrzna 

 Absolwent specjalności przygotowany był do: 

 Rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, 

planowania i użytkowania systemów lotniczych i 

kierowania ruchem lotniczym 

 Organizowania i nadzorowania procesów 

transportu lotniczego 

 Kierowania zespołami oraz zarządzania ośrodkami 

szkolenia lotniczego 

 Twórczej pracy w lotniczych placówkach 

dydaktycznych 



Absolwenci specjalności 

Nawigacja powietrzna 

2011/2012 2012/2013 

7 

12 



Specjalność:  

Mechanika lotnicza 

W dniu 20 czerwca 2008 Uchwałą 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Krośnie nr 21/08 

 na kierunku  

Mechanika i budowa maszyn 

powołana została specjalność 

Mechanika lotnicza 



Sylwetka absolwenta specjalności 

Mechanika lotnicza 

   Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę w 
zakresie: 

 techniki lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem 

awioniki, budowy płatowców i silników lotniczych 

 zagadnień budowy, obsługi i eksploatacji jak 

również diagnostyki poszczególnych zespołów 

samolotów 



Sylwetka absolwenta specjalności 

Mechanika lotnicza  

 Absolwent specjalności przygotowany jest do: 

  diagnozowania stanu poprawnej pracy silników    
 lotniczych 

  korzystania z systemów nawigacji lotniczej 

   dokonywania podstawowych napraw sprzętu   
 lotniczego 

 



Absolwenci specjalności 

Mechanika lotnicza 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
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Niezbędną podstawą wiedzę techniczno-lotniczą 

kandydat na mechanika może 

 zdobyć na trzy sposoby: 

 

 
 samokształcenie – kandydat na mechanika po uzyskaniu wymaganego 

doświadczenia praktycznego w obsłudze statków powietrznych 
pozostających w eksploatacji zalicza eksternistycznie egzaminy z zakresu 
podstawowej wiedzy techniczno-lotniczej z odpowiednich modułów. 

 naukę w szkole średniej lub wyższej, która kształci w zawodach 
mechanika lotniczego (poprzez raport uznania).  

 naukę w organizacji szkoleniowej mechaników lotniczych 
zatwierdzonych wg. Part 147, która posiada odpowiedni certyfikat na 
interesującą nas kategorię lub podkategorię do szkolenia i 
egzaminowania z podstawowej wiedzy techniczno-lotniczej 

 



Przedmioty, realizowane w ramach 

specjalności Mechanika lotnicza:  

 
 Projektowanie i konstrukcje 

samolotów 

 Aerodynamika i mechanika lotu 

  Budowa i eksploatacja  silnika 

turbinowego 

 Materiały lotnicze 

 Technologia samolotu 

 Śmigła 

 Meteorologia przepływów 

 Badania nieniszczące w 

konstrukcjach lotniczych 

 

   Budowa i eksploatacja  silnika 

tłokowego 

   Czynnik ludzki w  obsłudze 

statków powietrznych 

   Techniki cyfrowe w lotnictwie 

   Wyposażenie samolotu 

   Systemy sterowania 

samolotem 

   Prawo  i przepisy  lotnicze 

   Seminarium dyplomowe 

   Praca dyplomowa 

 



Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 11 września 2012r. 

Raport Uznania Wiedzy 



Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 22 luty 20015r. 

Raport Uznania Wiedzy 



Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 31 październik 2017 r. 

Raport Uznania Wiedzy 



Wymagana praktyka 

Kategoria: 

Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP 

pozostającego w eksploatacji 

Bez szkolenia 

podstawowego 

Uznane szkolenie 

techniczne z szkoły 

/uczelni 

Szkolenie w 

Organizacji Part-147 

A 

B1.2 

B1.4 

3 lata 2 lata 1 rok 

B2 

B1.1 

B1.3 

5 lat 3 lata 2 lata 

B3 3 lata 2 lata 1 rok 



Koło LOTNIK 



Festiwal bezzałogowych statków 

powietrznych oraz warsztaty budowy 

     latawców (2016, 2017, 2018) 



Zajęcia warsztatowe  

w Bezmiechowej 



Seminarium: Kompetencje 

inżynierskie a ich absorpcja na 

rynku pracy 
 

Prelegenci: 

 Andrzej Rybka - Dyrektor 
Stowarzyszenia Dolina Lotnicza 

  Tomasz Bardzik - Dyrektor 
techniczny Grupy Nowy Styl 

 Paweł Chojnacki - Specjalista 
ds. Inwestycji i Programów 
Europejskich PZL Świdnik S.A.  

 Krzysztof Kusek -  Kierownik 
Szkolenia Personelu 
Technicznego Royal-Star  

 Dyrektor Daria Korcz oraz Artur 
Szymański - firma LineTech 

 Michał Rybarczyk - Prezes 
Zarządu AERO KROS  

 Tomasz Szylar - Kierownik Działu 
Personalnego ADR Polska S.A. 

 



Nasi absolwenci 

 Kamil Romański – technik w specjalności uzbrojenie MiG-29 na Eskadrze Obsługi 

w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego (służba wojskowa) 



Nasi absolwenci 

Arkadiusz Nowak - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Operacji  

Lotniczych i Produktu   

w  Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. / a Sikorsky Company 



Nasi absolwenci 

Wojciech Kosecki ; 

•Mechanik lotniczy organizacji PL.145.022 Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

•Kierownik Jakości w organizacjach PL.145.017 i PL.MG.503 firmy 

Polinar  Sp. z.o.o 

•Inżynier CAMO w organizacji PL.MG.066 firmy BW Wanicki Sp. z o. o. 



Nasi absolwenci 

Mateusz Szymbara 

Reprezentant Polski w szybowcowych mistrzostwach świata 

Od 3 lat pilot w Polskich Liniach Lotniczych LOT i 4 miesięcy kapitan 

Emraera 170/190 

 



Nasi absolwenci 

 Honorata Romańska (Wajda)– pracownik Instytutu Technicznych Wojsk 

Lotniczych, przynależy do Pracowni Badań Naziemnych i Prób w Locie oraz 

Symulacji, zajmując się badaniami przyczyn niesprawności, uszkodzeń i zdarzeń 

lotniczych zaistniałych na sprzęcie lotniczym oraz analizą ich niezawodności  



Nasi absolwenci 

 Dominika Chyclak  - pierwszym oficerem na prywatnym samolocie odrzutowym 

Lerjet 75 . 



Nasi absolwenci 

 Urszula Sarata – pilot szybowców w Aeroklubie Podhalańskim. 



Dziękuję za uwagę 


