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Debata Kandydatów na Stanowisko Rektora PK

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborc
o debacie kandydatów na stanowisko Rekt

Informujemy, że debata kandydatów na stanowisko Rektora PK o
kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali 1/9 w Międz
Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 2
Podczas debaty kandydaci przedstawią programy wyborcze i będą o
pytania uczestników zebrania. Ponadto istnieje możliwość wcześniejsz
pytań do kandydatów na adres e-mail biura UKW (rdudek@pk.edu.pl).
Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w
W imieniu Uczelnianej Kom
dr hab. inż. arch. Marek Ko
Kraków, 30.03.2016 r.
data publikacji: 30.03.2016 r. przez: Wilhelm Okarmus

Program stypendialny rządu tureckiego dla studentów zagranicznych

Do 31 marca br. można aplikować o stypendium rządu tureckiego, kt
studentowi zagranicznemu zwolnienie z opłat uczelnianych, bezpłatne za
pokrywa koszty ubezpieczenia, biletu lotniczego w dwie strony o
comiesięczną wypłatę kieszonkowego (600 TL na studiach I stopnia, 850
1.200 TL – III stopnia). Proces aplikacyjny odbywa się w całości on-line.

pokrywa koszty ubezpieczenia, biletu lotniczego w dwie strony o
comiesięczną wypłatę kieszonkowego (600 TL na studiach I stopnia, 850
1.200 TL – III stopnia). Proces aplikacyjny odbywa się w całości on-line.
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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

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
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