Zapraszamy na XIV edycję studiów podyplomowych
w roku akademickim 2017/2018

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI
od października 2017 r.
Informacje ogólne
Organizatorem studiów podyplomowych Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej,
Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży
wod-kan.
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie
od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra
inżyniera).
Kierownik studiów: dr inż. Florian PIECHURSKI – tel. 32 237 24 42
Sekretariat studiów: mgr inż. Elżbieta SAWICKA – tel. 601 303 894

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji jest
podwyższenie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw zajmujących się problematyką zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów. Słuchacze
oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają informacje natury prawnej
i ekonomicznej.

Program studiów
Program studiów i prowadzących przedstawiono poniżej:
Załącznik 1.
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.
Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz
możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października 2017 r. do września 2018 r. /zajęcia
programowe od X.2017 r. do VI 2018 r./.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie
z harmonogramem, który przedstawiony będzie na cały rok akademicki.
W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00/17.00, a w niedzielę w godzinach
9.00 – 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy
ul. Konarskiego 18A.
Koszt studiów:
Opłata za studia wynosi 3700,00 zł i istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach za
każdy semestr.

Rekrutacja na studia
Termin zgłoszeń:
I nabór - od 1 VI do 29 VIII 2017 r.
II nabór – od 11 IX do 20 IX 2017 r.
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną za
pomocą systemu SOREK.
Rekrutacja 2017/2018 ONLINE
Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie głównej rekrutacji
na Politechnikę Śląską.
Wymagane dokumenty:



kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu SOREK),
dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Kandydaci na studia po elektronicznej rejestracji mogą składać
dokumenty:
1. listem poleconym na adres:
Elżbieta SAWICKA
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 A

2. pocztą elektroniczną na adres:
elzbieta.sawicka@polsl.pl
W razie pytań proszę o kontakt:
Elżbieta SAWICKA 601 303 894

