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Godziny Rektorskie 13.05.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na wniosek Parlamentu Sam
Studentów PK, JM Rektor PK ustanowił dla studentów studiów stacjonarn
00
wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 13.05.2016 r. w godzinach od 09
data publikacji: 11.05.2016 r. przez: Wilhelm Okarmus

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Wręczenia Dyplomów Abso
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, która odbędzie
terminach:

- 12 maja 2016 r. (tj. w czwartek), o godz. 16.00 w Pawilonie
Konferencyjno–Wystawowym „Kotłownia” dla absolwentów studiów sta
niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska;

- 19 maja 2016 r. (tj. w czwartek), o godz. 16.00 w Pawilonie
Konferencyjno–Wystawowym „Kotłownia” dla absolwentów studiów stacj
stopnia kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna i ochrona środo
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Godziny Dziekańskie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, ze na wniosek Samorządu Studenckiego WIŚ P
Wydziału prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik ogłosiła w dniu 09.05.2016 r.
od godz. 16.00 godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych
data publikacji: 09.05.2016 r. przez: Renata Książek-Partyka

Debata Kandydatów na stanowisko Dziekana WIŚ

Szanowni Państwo,

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziałow
Wyborcza mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów oraz pracownikó
wydziału na debatę pomiędzy kandydatami na stanowisko Dziekana Wyd
Środowiska.

Debata rozpocznie się o godzinie 17:00 w budynku Międzywydziałow
Edukacyjno-Badawczego „Działownia” w sali 1/1. Istnieje również możliw
debaty na żywo na kanale Samorządu Studentów WIŚ
https://www.youtube.com/watch?v=b6aJ1GtgZT4.
Programy wyborcze kandydató dostępne są TUTAJ
Serdecznie zapraszamy.
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Seminarium dla doktorantów TU Berlin oraz WIŚ PK i WM PK

Trwa okres przedakcesyjny dla WIŚ PK ubiegającego się o przyjęcie
sieci akademickiej Nordic Water Network, grupującej najlepsze europe
zajmujące się problematyką wodną takie jak: Technische Universität Ber
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondhe
Doktoranci pracujący nad podobnymi zagadnieniami badawczymi już t
bezpośrednie kontakty spotykając się w Krakowie na 3-dniowym semina
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