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Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski o gościnności japońskiej

Ze względu na upływający jutro (tj. 23 marca) termin zgłoszeń na
magisterskie ‘Global Environment and Energy Course’ w japońskim Uniw
przedstawiamy kilka refleksji na temat gościnności japońskiej autorstw
inż. Wojciecha Dąbrowskiego, Dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w W
Środowiska WIŚ PK. Wyłoniony w drodze konkursu przyszły student Un
z pewnością będzie miał wielokrotnie okazję jej doświadczyć.
data publikacji: 22.03.2016 r. przez: MP

Drzwi Otwarte WIŚ w ramach Dnia Otwartego PK

Zaplanowany na piątek 18 marca „Dzień Otwarty” Politechniki Krakowski
okazja by jak co roku swoje drzwi szerzej uchylił Wydział Inżynierii Środo
dniu kandydaci na studia mają szansę spotkać się z władzami, wykładow
studentami WIŚ oraz zobaczyć pokazy w wydziałowych laboratoriach.
Zapraszamy!
data publikacji: 11.03.2016 r. przez: MP

2-letnie studia magisterskie w japońskim Gifu University dla inżyniera z WIŚ P

2-letnie studia magisterskie w japońskim Gifu University dla inżyniera z WIŚ P

Niedawno podpisana umowa o współpracy z Wydziałem Inżynieryjnym
Gifu w Japonii umożliwi jednemu ze absolwentów studiów I stopni
inżynieria środowiska WIŚ PK rozpoczęcie od października tego roku 2magisterskich ‘Global Environment and Energy Course’.
Termin zgłaszania chęci wyjazdu na studia w japońskim Uniwersytecie
marca.
data publikacji: 02.03.2016 r. przez: MP

Inauguracja
I N A U G U R A C J A
roku akademickiego 2015/16
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia
kierunku Inżynieria Środowiska
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki
odbędzie się w dniu 29.02.2016 r o godz. 09.00 (poniedziałek)
w Sali konferencyjnej „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej
Do wzięcia udziału w uroczystościach zapraszam wszystkich
Pracowników i Studentów naszego Wydziału.
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
data publikacji: 26.02.2016 r. przez: Renata Książek-Partyka

Badania dr hab. inż. Agnieszki Generowicz z WIŚ PK opisuje Gazeta Wyborc

Jak chronić posadzki na Wawelu a nas wszystkich od wdychani
substancji, które zalegają na drogach i chodnikach? – o prowadzonych
inż. Agnieszkę Generowicz z Instytutu Zaopatrzenia w Wod
Środowiska WIŚ PK badaniach wpływu mycia ulic na stan środ
dostarczają miastu szereg konkretnych wskazówek, pisze Gazeta Wybor
data publikacji: 26.02.2016 r. przez: MP
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