
 

 

 

 

 

 

 

 

Опольський Політехнічний 

Університет 



█ Опольський Політехнічний 
Університет 
 

Сучасний, динамічний, зорієнтований на 

студента і дослідницьку діяльність навчальний 

заклад. Наш ВУЗ пропонує навчання в цікавому 

надихаючому  міжнародному середовищі.  



█  Розташований у самому серці Європи 



█ Місто Ополе 
 

Гарне, сучасне європейське 
місто з населенням 125000,  
у тому числі понад 35 000 
студентів. 



█ Наші студенти 
 

Ми навчаємо майже 8 000 студентів (у тому 
числі близько 400 іноземних) на рік. Після 
зарахування наші студенти стають 
повноправними учасниками міжнародного 
студентського товариства.  



█ Кадра наукова 
 
Ми маємо більш ніж 900 
співробітників, включаючи 540 
високого класу академічних 
вчителів, 143 професорів і 20 
зарубіжних вчених. 



█ Структура ВУЗу 

 

 ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ 

 ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ВИРОБНИЦТВА І ЛОГІСТИКИ 

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ФІЗІОТЕРАПІЇ 

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ (В ДАНИЙ ЧАС ФОРМУЄТЬСЯ) 



█ Напрямки навчальної 
підготовки студентів 
 

 Архітектура та містобудування 

 Будівництво 

█ ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 



█ Напрямки навчальної 
підготовки студентів 
 

 Автоматизація та робототехніка 

Біомедична інженерія 

Електротехніка 

Промислова електроніка 

Інформатика 

Технології поновлюваних джерел 

енергії 

█ ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ 



█ Напрямки навчальної підготовки студентів 
 

 Енергетика 

 Хімічна інженерія і технологічні процеси 

 Інженерія навколишнього середовища 

 Механіка та машинобудування 

 Мехатроніка 

 Транспорт 

 
 

 

█ ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ 



█ Напрямки навчальної підготовки 
студентів  
 

 Харчові технології та живлення людини 

 Логістика 

 Інженерія безпеки 

 Управління та інженерія продукції 

█ ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ВИРОБНИЦТВА І ЛОГІСТИКИ 



█ Напрямки навчальної підготовки 
студентів 
 

 Адміністрація 

 Економіка 

 Управління 

 Міжнародні економічні відносини 

█ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 



█ Напрямки навчальної 
підготовки студентів 
 

 Фізичне виховання 
 

 Туризм і рекреація 
 

 Фізіотерапія 

█ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

     І ФІЗІОТЕРАПІЇ 



█ Навчальні програми англійською мовою 
 
Ми пропонуємо ексклюзивний магістерський напрямок в галузі 
охорони навколишнього середовища  
ATEE – Advanced Technologies in Environmental Engineering  



█ Наука і дослідження 
 

 

Сучасне будівництво і сейсмічна інженерія. Сучасні 

комп'ютерні та телекомунікаційні технології. 

Спеціалізовані електронні технології. 

Спеціалізований аналіз різних матеріалів, що 

використовуються в промисловості. 

Інноваційні методи управління і логістики. 

Транспортні засоби та конструкції машин, 

використання поновлюваних джерел енергії. 

Удосконалення методів реабілітації і аналізу з 

використанням біомеханіки, біохімії і генетики.  



█ Міжнародна співпраця  
 

 

• Більше 100 європейських університетів-партнерів в рамках програми 
Erasmus + 
 
Міжнародне партнерство і співробітництво з університетами по всьому 
світу, включаючи наших ключових партнерів: 
 

 Chemnitz University of Technology, Німеччина 

 Illinois State University, США 

 Beijing University of Technlogy & Chongqing Jiaotong University, Китай 

 Indian School of Mines, Індія  

   

Ми будуємо академічні відносини в усьому світі 



█ Міжнародна мережа 
 

 

 

Ми організували 

Перший польсько-португальський 

академічний форум 

і польсько-португальський Саміт з 

темату досліджень енергетичної 

індустрії 

Ми є стратегічним партнером 

міжнародного консорціуму PROGRES 3, 

що сприяє транскордонному 

співробітництву та ефективному 

плануванню, управлінню і реалізації 

спільних освітніх і дослідницьких проектів 

У Чехії, Польщі та Словаччини.  

 

   

МИ УСПІШНО РОЗШИРИЛИ МІЖНАРОДНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЛЬСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 



█ Свівпраця з США 
 

Ми маємо добре налагоджену співпрацю з Сша, підкріплену 

добрими відносинами з Американською дипломатичною 

місією в Польщі та довгостроковому зв*язку з llinois State 

University.  



█ Міжнародна літня школа 
  

Наші студенти приймають участь у 

Американсько-Польській Літній Школі 

Фізіотерапії та Туризму.  



     IEEE - Institute of Electrical and 
    Electronics Engineers 

 

Опольський Відділ IEEE допомагає 

нашим студентам розширити свої 

інтереси в області електротехніки та 

інформатики. IEEE є найбільшою в світі 

професійною асоціацією, що займається 

просуванням технологічних інновацій і 

передового досвіду в інтересах людства. 



█ Співпраця з Китаєм 
  

Проект One Belt One Road  

 

Ми єдиний університет в 

Центральній Європі, що 

підписав угоду про співпрацю 

з Університетом Chongqing 

Jiaotong (Чунцин Цзяотун). 

 
Проект One Road One Belt це  

частина величезної 

трансконтинентальної 

програми під назвою «Новий 

Шовковий шлях». 



█ Інститут Конфуція в місті Ополе – Центр співробітництва Польща 
– Китай.  
Ми зміцнили наукові, культурні та економічні зв'язки між Польщею та Китаєм. 

Інститут поширює знання про Китай в формі лекцій, семінарів, мистецьких 

заходів і курсів китайської мови. Це одна з найбільш активних Інститутів 

Ханьбань у Європі. 



█ Співпраця з Індією 
 

Ми пропонуємо навчання в аспірантурі 

за напрямком  Управління в холістичній 

медицині за безпосередньої підтримки 

колишнього посла Індії в Польщі 

H.E. Chandra Bhandari.’ 



 Ми беремо участь у Yoga & Ayurveda Scientifc Research  



█ Міжнародні Заходи 

Ми організуємо численні міжнародні семінари і симпозіуми, в 

тому числі Міжнародний Академічний Тиждень - подія складається 

з декількох міжнародних конференцій і дає великі можливості для 

отримання ефекту синергії в науці та здобуття нового досвіду. 



█ Програма Erasmus+  
Щороку понад 100 студентів нашого університету беруть участь в 

Програмі Erasmus + (міжнародний обмін) в той час як 

10 відсотків наших вчених беруть участь у навчальній та 

викладацькій мобільності. Ми пропонуємо близько 300 курсів 

англійською мовою. 



█ Студентське життя 
 
 

 

 

Вони формують і самі беруть 

участь в студентських 

наукових гуртках, у вітальному 

тижні, в цілій мережі подій, 

міжнародних конференціях  

і семінарах, а також 

студентському фестивалі. 

Вони мають великий шанс 

розвиватися і в повній мірі 

скористатися досвідом  

європейського ринки  

і культури. 

НАШІ СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ,  

ПІЗНАЮТЬ, ТВОРЯТЬ, 

РОЗВАЖАЮТЬСЯ. 

.  



█ Студентські дослідження  
 

Наші студенти є справжніми дослідниками - вони створюють і винаходять 

такі проекти, як міжнародно визнаний MouseBox (в даний час шукає 

інвесторів), лауреат European Rover Challenges - Chameleon Vehicle  чи 

Solar Bike. 



█  TEDx Events  



█  Університетський хор 



█ Спорт 
Сучасні спортивні споруди і 

обладнання доступні для 

студентів в нашому II 

університетському містечку. 

Наш університетський 

спортивний клуб дає 

додаткові можливості в 

різних видах спорту. Зали 

обладнані безпосередньо 

для гри в баскетбол, 

гандбол, волейбол, для 

легкої атлетики, фітнесу, 

аеробіки і т.д. Абсолютно 

новий 50-метровий міський 

басейн і каток також 

доступні. 



█ Студентський фестиваль 



█ Студентський фестиваль 



█ Студенти Допомагають Студентам! 
 

ESN PO - наш місцевий підрозділ 
некомерційної міжнародної організації 
Erasmus Student Network. 



█ International Cooking Day  







█ Студентське містечко 



█ Ми вчимося протягом усього життя - Дитяча 
Політехніка 



█ Ми вчимося протягом усього життя – Академія 
молодих сердець 



        Літній Курс Польської Мови 2016 
 
Дати проведення: 29.08 – 16.09.2016. Для того щоб стати учасником нашого 
Курсу вам треба заповнити анкету, яка знаходиться на сайті і вислати її скан, 
разом зі сканом закордонного паспорту на електронну скриньку 
(y.polska@po.opole.pl).   
Початок реєстрації – 1 травня Кінець реєстрації – 27 липня 



Ми із задоволенням запрошуємо студентів, 

викладачів, дослідників і представників бізнесу та 

промисловості приєднатися до нас в прагненні до 

навчання і наукових розробок для кращого світу. 



Щиро дякуємо за увагу! 

Для отримання детальної інформації запрошуємо на сайт і сторінку Vkontakte  

International Relations Office 

www.iro.po.opole.pl  

  

Ми надаємо інформацію польською, англійською, українською та російською 

мовами. 

  

email: y.polska@po.opole.pl  

Yana Polska  

Яна Польська 


