Краків - місто великих різноманітностей. Погода також
повна несподіванок, часом –20 °C, а часом +30 °C. Як влітку,
так і взимку перебування в Кракові можна поєднати з
відпочинком в горах. Краків це історична столиця польської
культури. Місто численних виставок, концертів, вистав.
Столиця Малопольщі поєднує в собі, як елементи
історії, так і сучасності. Історичний характер міста
збагачено сучасними архітектурними елементами
(кам’яницями на Площі Ринок, неподалік від яких Конгресовий Центр ICE). Краків є
привабливим містом для туристів, має відміннe сполучення і багату туристичну базу.

У Кракові є багато маловничих місць, з яких можна помилуватися його
панорамою. Найважливіше місце, яке найчастише відвідують туристи і
мешканці, це Курган Костюшко – символ прагнення поляків до незалежності.
Два менші кургани - Курган Кракуса в районі Підгір’я та Курган Ванди в районі
Нова Гута, які були створені завдяки тодішнім племенам, ще за дохристиянських
часів. Краківські Блоні, ще одна з визначних пам’яток Кракова – це велике,
зелене поле в центрі міста. Територія відпочинку і місце зустрічей. Краківські
Блоні -це великий, зелений район в центрі міста. Особливо популярне це місце серед
бігунів, прихильників роликових ковзанів та піших прогулянок. На Краківських Блонях
відбувалися церемоніі привітання та релігійні служби за участю Папи Римського Івана
Павла II.
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У минулому дільниця Казімєж була окремим містом, але сьогодні це район
Кракова. Казімєж відомий своїми концертами, майстер-класами, лекціями
і виставками, а також відомим в усьому світі Фестивалем Єврейської
Культури. Це місце, де ексклюзивні готелі і ресторани знаходяться поруч з
ремісничими майстернями. Місце, де костел знаходиться поруч із синагогою,
де споконвіків, мирно функціонують два народи і дві великі релігії. Казімєж
особливо цінують шанувальники старовини та антикваріату.

Збудуй своє
майбутнє вже
сьогодні
з нами!
lIn

Одна з найвідоміших споруд у Кракові — це Королівский замок Вавель.
Особливо варто відвідати інтер’єри замку, відомі з королівських кімнат,
колекції фламандських гобеленів, скарбниць і гробниць середньовічних
правителів. Не можна оминути таємниці Дзвону на вежи Сигізмунда, який
б’є тільки з нагоди найважливіших подій в країні і місті. ВВарто прогулятися
вздовж замкових мурів, щоб побачити рідкісної краси двір, виконаний в
аркадовому стилі та поворот р. Вісли.
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Мережа вулиць, з яких складаються Старе Місто були визначені
ще в 1257 році, коли місто саме було засноване. Площа Ринок, одна
з найбільших у середньовічній Європі, займає 200 м на 200 м. Ії
велич і справжні архітектурно-просторові композиції, збереглися
до сьогоднішнього дня. Це унікальне місце, у світовому масштабі.
Особливу уваги заслуговують Споруда Сукенніци, Ратуша і
Маріацький костел, з вежі якого лунає хейнал. На Площі Ринок також
можна відвідати численні кафе і ресторани. В районі Центрального
Ринку процвітає нічне життя, яке наповнює населенняя понад 200
тисяч студентів.
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Факультет
будівельної
інженерії

Знайдеш нас в одному з найкращих міст Європи!

Контакти:

Факультет будівельної інженерії

Краківського Політехнічного Університету

вул. Варшавська 24
31-155 Краків
тел./факс 12 628 23 01
e-mail: wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ та
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(заняття проводяться польською мовою)

Будівництво:
Денне відділення
І ступінь навчання 3,5 років (7 семестрів)

У відповідь на збройний конфлікт в Україні,
який розпочався у лютому 2022 року, та хвилю
біженців, яка досягла Польщі, Інженерно-будівельний факультет нині єдиний у Польщі
відкрив у навчальному акад. році 2022/2023
денну форму навчання першого ступеня
на навчальному курсі «Будівицтво і
транспорт» яка ведеться українською
мовою.

без спеціальності

II ступінь навчання 1,5-річна програма за
спеціальностями:
•
Будівельні споруди - інформація та
моделювання (BIM)
•
Гідротехнічне будівництво та геотехніка
•
Дорожня та залізнична інфраструктура
•
Будівельні та інженерні конструкції
•
Механіка інженерних конструкцій
•
Мости та підземні споруди
•
Технологія і організація будівництва
Заочне відділення
І ступінь навчання 4,5 років (9 семестрів)
без спеціальності
II ступінь навчання 2–річні програми (4 семестри)
за спеціальностями:
•
Дорожня та залізнична інфраструктура
•
Будівельні та інженерні конструкції
•
Технологія і організація будівництва

Транспорт:
Денне відділення
І ступінь навчання 3,5 років (7 семестрів)
без спеціальності
II ступінь навчання 1,5-річна програма
(3 семестри) за спеціальностями:
• Логістика та експедиція
•
Залізничний транспорт
•
Міський транспорт
Заочне відділення
І ступінь навчання 4,5 років
(9 семестрів) без спеціальності

На Факультеті будівельної інженерії, який є одним з
найбільших факультетів Політехнічного університету
в Кракові, навчається близько 3000 студентів.
Факультет має висококваліфікований і досвідчений
професорсько-викладацький склад. Факультет
пропонує великій вибір спеціальностей, що
дозволяють грунтовно поглибети знання відповідно
до інтересів студента.

II ступінь навчання 2–річні програми
(4 семестри) за спеціальностями:
•
Логістика та експедиція
•
Залізничний транспорт
•
Міський транспорт

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ та
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(заняття проводяться англійською мовою)

Будівництво:
Денне відділення
І ступінь навчання 3,5 років (7 семестрів)
без спеціальності
II ступінь навчання 1,5-річна програма
(3 семестри) за спеціальністю:
•
Проектування конструкцій та управління
в будівництві

Наш факультет має понад 75-річний досвід
навчання на університетському рівні. Пропонуємо
навчання за напрями підготовки Будівництво
(також англійською мовою) i Транспорт. WIL
PK є лідером технічних відділів у Польщі. Має
наукову категорію А, престижну акредитацію
KAUT, а у 2022 році отримав сертифікат освітньої
досконалості в категорії Партнер розвитку досконалість у співпраці з соціально-економічним
середовищем для напрямку Будівництво.
Результатом домовленостей з компаніями є
стипендії для найкращих студентів, нагороди
на конкурсах на найкращі дипломні роботи
та спонсорські роботи, а також новостворені
комп’ютерні лабораторії. Щороку курси
навчання займають п’єдестал рейтингу Builder
та Perspektywy. Теоретичні знання студенти
отримують, під час занять, які проводяться
висококваліфікованими викладачами,
а практичні знання, за допомогою
багатьох сучасних лабораторій.
Студенти, які мають високі успіхи
у навчанні, мають можливість
проходити частину навчання у
ВНЗ за кордоном, зокрема,
в рамах освітньої
програми Erasmus+.
На сьогоднішній
день наш
Факультет
співпрацює
з понад 90
провідними
університетами
Європи.
Випускники
нашого факультету
відповідно підготовлені
до професійної діяльності.
Понад 90% з них, протягом
півроку, після закінчення нашого
університету знаходять роботу за
фахом.

