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Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i oc

środowiska
Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO ogłosiła konkurs
prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony śr
zwycięzców przewidziano nagrody finansowe: I stopnia w wysokości 5
stopnia - 3 000 zł i III stopnia - 2 000 zł. W konkursie mogą brać udział p
między 1 stycznia 2016 r. a 30 września 2016 r na ocenę minimum dob
termin zgłoszeń upływa 31 października 2016 r.
data publikacji: 04.07.2016 r. przez: MP

WIŚ PK w projekcie badawczym EUROSTUDENT VI

Wydział Inżynierii Środowiska PK przystąpił do udziału w szóstej edycji
międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT VI, którego
analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ic
warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Naszych studentów
inżynieria środowiska oraz gospodarka przestrzenna prosimy o w
do 26 czerwca 2016 roku ankiety internetowej. Do wygrania są 3 table
data publikacji: 15.06.2016 r. przez: MP

WIŚ PK na Festiwalu Nauki w Krakowie

WIŚ PK na Festiwalu Nauki w Krakowie

Wszystkich Państwa, którzy nie mieli okazji odwiedzić namiotu festiwalow
Inżynierii Środowiska PK w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie 2016, za
obejrzenia galerii zdjęć.
data publikacji: 01.06.2016 r. przez: MP

Godziny dziekańskie 2.06.2016 r.

W związku z wyborami uzupełniającymi dwóch przedstawicieli z grupy R
pozostałych nauczycieli akademickich) do Wydziałowego Kolegium Elekt
wyborczym OW-S, które odbędą się 02.06.2016 r. o godz. 9:15 w sa
godz. 9:00 do 11:00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla ws
studentów studiów stacjonarnych.
data publikacji: 31.05.2016 r. przez: MP

WIŚ PK na Festiwalu Nauki w Krakowie

W najbliższy czwartek i piątek (19-20 maja) między godziną 11:00-18:0
do odwiedzenia namiotu Wydziału Inżynierii Środowiska PK w
Miasteczku Naukowym, które otwarte zostanie na płycie Rynku Główn
Festiwalu Nauki w Krakowie. Dla starszych i młodszych
przygotowaliśmy pokazy, prezentacje, warsztaty i konkursy. Będzie kolo
i momentami… mokro, ale nie przez pogodę!
data publikacji: 16.05.2016 r. przez: MP
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