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Projekty finansowane z EFS/
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
1.

Projekt: "Dostosowanie kierunku "Inżynieria Środowiska" do potrze
związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy" Projekt realizowan
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansow
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Środki przyznało Mi
Szkolnictwa Wyższego.

Zakres projektu:
Projekt pomoże wykształcić przyszłych inżynierów inżynierii środowiska, tak, ab
lepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach projektu m.in.:
Zostaną zmodernizowane metody nauczania na kieruneku studiów (m.in. poprz
nowoczesnych podręczników i pomocy naukowych)
Będą podnoszone kompetencje kadry naukowej WIŚ tak, aby efektywn
studentom posiadane umiejętności - między innymi poprzez kurs umiejętnośc
kurs języka angielskiego
Tradycyjne metody nauczania zostaną uzupełnione e-learningiem: studenci b
w części zajęć drogą elektroniczną dzięki platformie edukacyjnej
Zorganizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów p
aby przejście z poziomu szkoły średniej do szkoły wyższej było łatwiejsze
Przeprowadzone będą szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych dla
łatwiej było im poruszać się po rynku pracy
Umożliwimy skorzystanie studentom z praktyk u potencjalnych pracodawców - ś
przedstawienie się od jak najlepszej strony i zdobycie pracy
Zostaną zmodernizowane dwa działające kierunku studiów podyplomowych na
utworzone dwa nowe.

2.

Projekt: "Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowis
Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoj
wymagania środowiskowe". (Czytaj więcej)

3.

Projekt: „Politechnika XXI wieku - program rozwojowy Politechniki Krakow
jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” projekt ogólnou
więcej)

4.

Projekt: „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i och
zaporowego ZIZOZAP” - projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem
więcej)

5.

Projekt: „Wzrost liczby absolwentów WIŚ PK zdolnych do wykorzys
kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe”. (Czytaj więc

6.

Projekt: „Politechnika Krakowska dla MSP: szkolenia z zakresu inży
środowiska oraz budownictwa” (Czytaj więcej)

7.

Projekt: „Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich: studia podyplom

7.

Projekt: „Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich: studia podyplom
inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki” - p
we współpracy z Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK (Czyt

8.

Projekt: „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżynie
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej” (Czytaj więcej)
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