
Найкращий логістичний 

університет 

в Нижній Сілезії  та 

найкращий  
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згідно з рейтингом 
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ЗМІСТ 

 MWSLiT у Вроцлаві – ким ми є? 

 Сертифікати, нагороди. 

 Наукова діяльність. 

 Співпраця з фірмами. 

 Напрямки навчання. 

 Дуальне навчання. 

 Erasmus+. 

 Відкриті лекції. 

 Проекти ЄС. 

 Контакти. 

 



ЧОМУ ОБИРАЄМО НАВЧАННЯ В 

MWSLiT? 

Спеціалізована 

освіта 

Перспективна і 

стабільна робота 

Підготовка до 

профeсії 

Знання іноземних 

мов 

Досвід 

Знайомства 

Диплом 

престижного 

університету 

Конкурентоспро-

можність на ринку 

праці 

Додаткові 

кваліфікації 



19 РОКІВ ТРАДИЦІЙ 

 Єдиний університет в Центральній та Східній 

Європі акредитований CILT (UK), 

 У 2003 р. університет відзначений нагородою 

прем'єр-міністра Франції за найкращий 

освітній проект, 

 Університет має найсучасніші,  

повністю обладнані логістичні лабораторії 

для студентів, включаючи інноваційні 

технології RFID, 

 Міжнародна співпраця з університетами 

з: Франції, США, Великої Британії, 

Німеччини, Словаччини, Чехії, Болгарії, 

Аргентини, Марокко, Туреччини, Китаю, 

Філіппін, Іспанії, Перу і В'єтнаму.  

 Практики у найкращих, 

 Викладацький склад – це видатні 

спеціалісти Польщі та з-за кордону, 

 Незмінна оплата за навчання впродовж 

19 років. 

 

 

 

 

 



 CILT об`єднує понад 33.000 членів  

з галузі TSL у більш ніж 100 країнах, 

 CILT – сприяє підтримці науки про 

логістику і транспорт, 

 з 2012 року CILT (UK) в Польщі виступає в 

якості єдиного центру Центральної та 

Східної Європі, 

 активна участь підвищує професійну 

кваліфікацію,  

 приналежність до CILT дає студентам 

можливість кар'єрного зросту у сфері 

логістики, 

 випускник MWSLiT у Вроцлаві може 

розраховувати на працевлаштування у 

найкращих роботодавців логістичної 

галузі у всьому світі. 

CILT (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) 

 ПОЛЬЩА 



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 MWSLiT являється видавцем 70 власних 
спеціалізованих підручників, 

 З 2004 р. в університеті видається англійською 
мовою науковий журнал, який був визнаний 
Міністерством науки та вищої освіти, 

 Висока наукова категорія університету визнана 
Міністерством науки та вищої освіти Польщі, 

 MWSLiT був організатором найбільшого конгресу 
логістичної галузі, в якому взяло участь понад 400 
спеціалістів науки та бізнесу, більш як з 100 країн 
світу.  

 



MWSLiT організовує відкриті лекції та наукові конференції, що спрямовані до 

академічного товариства – студентів, викладачів та випускників і проводяться 

фахівцями з різних країн світу польською та англійськими мовами. 
 



СЕРТИФІКАТИ, НАГОРОДИ 

Університет в 8-ме 

нагороджений 

сертифікатом Dobra 

Uczelnia – Dobra Praca 

Лауреат сертифікату 

Wiarygodna Szkoła 

безперервно з 2005 

року 

Лауреат сертифікату  

Studia z Przyszłością  

з 2018 року 

Лауреат сертифікату 

Uczelnia Liderów незмінний 

володар з 2011 року 

Найкращий університет в Нижній 

Сілезії і найкращий логістичний 

університет в Польщі! 

 

 

Приватний MWSLiT у Вроцлаві  

направлений на бізнес і 

промисловість, забезпечує логістичні 

фірми кваліфікованими фахівцями 



СПІВПРАЦЯ З ФІРМАМИ 



ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ 
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97%  студентів і випускників MWSLiT  

у Вроцлаві професійно активні, 86%  

з них працевлаштовані на підприємствах галузі 
TSL. 

11% професійно активні за межами галузі 

транспортно-експедиційної логістики. 

. 



ЛОГІСТИКА 1/2 

I рівень, бакалаврат  

6 семестрів, спеціальності: 

 Логістика закупів 

 Логістика торгівлі і дистрибуції 

 Логістика продукції 

 Логістичні системи 

 

 

 Гуманітарна логістика              

 Логістика в авіації 

 Логістика відходів в автомобільній 

промисловості 

 Управління ланцюгами поставок в 

автомобільній промисловості 

 Транспортна безпека 

 

Навчання під патронатом фірм: 
 

Studia 
duale 

Дуальне  

навчання 

Новинка! 



Дуальне 

навчання 

ЛОГІСТИКА 2/2 

I рівень, інженер 

7 семестрів, спеціальності: 

 Автоматизація і утримання складських 

систем 

 Інформаційні системи керування 

ланцюгами постачання 

 

II рівень, магістратура 

3 семестри, спеціальності: 

 Менеджер ланцюгів постачання 

 Менеджер логістики виробництва 

 Менеджер транспорту 

 

 Навчання під патронатом фірм: 
 



ТРАНСПОРТ 

I рівень, бакалаврат  

6 семестрів, спеціальності: 

 Транспортна експедиція та транспортне 

страхування 

 Управління транспортною фірмою 

 Організація спеціального транспорту 

 Управління на залізничному транспорті 
 

 
Здобудь повноваження!  

Будь Шефом!  

Керуй мудро! 
 

Навчання під патронатом фірм: 
 



ЗАРОБІТНА ПЛАТА В 

ГАЛУЗІ TSL 

 Директор з логістики – 12 871 PLN, 

 Начальник управління ланцюгами 

поставок – 9 000 PLN, 

 Начальник експедиції і транспорту–  

7 000 PLN, 

 Планувальник виробництва – 4 500 PLN,  

 Спеціаліст логістики – 4 236 PLN. 

• Джерело: Загальнонаціональний огляд зарплат (OBW), проведений 

Sedlak & Sedlak в 2018 році. Заробітні плати подані в брутто  



МЕНЕДЖМЕНТ 

I рівень, бакалаврат  

6 семестрів, спеціальності: 

 Управління підприємством 

 Управління продуктом 

 Антикризовий менеджмент 

 Управління проектами 

 Управління в транспортній галузі 

 

Навчання для майбутніх працівників галузі  

AUTOMOTIVE 

Випускники даної спеціальності готові працювати 

в: 

 виробничих компаніях автомобільної 

промисловості, 

 підприємствах, що постачають комплектуючі 

для виробників в транспортній галузі, 

 підприємствах, що надають послуги 

виробникам транспортної галузі, 

 ведення приватної діяльності у транспортній 

галузі. 
 

 



ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

3 дні на тиждень 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

НАВЧАННЯ 

Заняття академічні 

2 дні на тиждень 

Четвер 

П'ятниця  

ДОСВІД 

Практичні заняття в рамках  

платного стажування на фірмі 

Винагорода за стажування для мінімум 60 найкращих студентів після І року навчання. 

Фільм: https://www.youtube.com/watch?v=wWDGOgwVoRA 

https://www.youtube.com/watch?v=wWDGOgwVoRA
https://www.youtube.com/watch?v=wWDGOgwVoRA


ЛОГІСТИЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ 

НАЙНОВІШІ ТЕХНОЛОГІЇ RFID 

 
 Лабораторія логістичної інженерії, 

 Лабораторія фундаментальних проблем 

техніки, 

 Лабораторія комп'ютерних технологій. 

 

 

В лабораторіях, кожне робоче місце має 

відповідне програмне забезпечення, яке 

дозволяє розв`язати ряд логістичних 

проблем на підприємствах.  

 



БУДІВЕЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЯ 

Обладнання та вимірювальна апаратура 

використовується в спеціальних 

дослідженнях в комунікаційному 

будівництві.  

 

Дослідження пов'язані з проблемами: 

 кам'яні агрегати, 

 мінеральні в'яжучі речовини, 

 бетони, 

 асфальтобетони, 

 цементні розчини, 

 дорожні фундаменти і бітумні сполучення. 

 
 



СПІВПРАЦЯ З 

УНІВЕРСИТЕТАМИ З УСЬОГО 
СВІТУ 

Албанія 

Білорусь   

Вірменія 

В'єтнам  

Китай  

Чехія  

Франція  

Філіппіни 

Грузія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габон 

Голландія  

Іспанія   

Індія 

Косово     

Литва  

Лесото    

Монголія 

Португалія  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Перу 

  Росія 

  Словаччина 

  США 

  Туреччина  

  Угорщина 

  Україна 

  Узбекистан 

  Гана 

ЧОМУ ВАРТО: 

 сучасна освіта, 

 міжнародні знайомства, 

 пам’ять на все життя,  

 вивчення мови. 

 



ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ 

• Філіппіни • Великобританія • Франція • Індія 

• Сполучені Штати • Україна •  Німеччина • 

Словаччина • Марокко • Вірменія • Польща • 

Гана • Косово • Албанія • Росія  • Нова Зеландія 

Кількість проведених відкритих 

лекцій в академічному 2018/2019 

році професорами з-за кордону і 

практиками з логістики становить - 

60. 
 



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ 

ГУРТКИ 

 заняття в спеціалізованих лабораторіях, 

 поїздки на наукові зустрічі та конференції, 

 презентація університету на ярмарках праці, 

 участь в національних та міжнародних 

конкурсах, в тому числі Global Management 

Challenge w USA чи конкурсах фірми DPD, 

 проведення досліджень з використанням 

дрона в логістиці, 

 організація студентських конференцій для 

наукових гуртків з усієї Польщі.  

Логістичний  

науковий гурток 

Будівельний 

науковий гурток  



СТУДЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Finał General Motors/Wayne State University Supply Chain Case Competition – участь 

студентів MWSLiT у Вроцлаві, 

 Modern Warehouse – Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki – участь 

студентів MWSLiT у Вроцлаві в дискусійному обговоренні, 

 Обмін студентами Технологічного університету (NBUT) в Китаї,  

в рамках програми the Logistics Program in Ningbo University of Technology, 

 Загальнонаціональна наукова конференція молодих логістів Pollogus 2018, на якій 

студенти представляли найкращі польські вищі навчальні заклади. Зокрема, студентка 

MWSLiT у Вроцлаві виступила з доповіддю на тему: „Велосипедна інфраструктура 

Вроцлава”, та посіла 3 місце. 
            та багато інших… 



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

• виїзди до фірм • зустрічі з 

роботодавцями • кар'єрна підтримка • 

додаткові заняття та курси • ярмарки 

праці • профільна підготовка 

 

• віртуальний деканат • електронне навчання • 

бар • безкоштовний паркінг 



ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

СОЮЗУ 1/2 

Для реалізації освітніх проектів 

університет, на постійній основі 

отримує кошти з національних та 

іноземних фондів. 

  

Проекти охоплюють такі напрямки: 

 

 навчання, наукові дослідження, 

 підтримка підприємництва, 

 кар'єрна підтримка. 

 

Проекти, що реалізувалися та 

реалізуються в рамках операційних 

програм POWER i RPO сфінансовані 

через NCBiR, NAWA,UMWD, MNiSW, 

MEN, DWUP. 

 
 



ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

СОЮЗУ 2/2 

Переваги для студента: 

  

 оплачуване стажування в відомих 

фірмах-партнерах, 

 розвиток професійних компетенцій, 

 практична підтримка навичок, 

 навчальні візити до провідних 

фахових компаній, 

 кар'єрна підтримка, 

 вдосконалення професійних 

компетентностей завдяки фаховим 

сертифікованим курсам. 

 

 

 
 



СПОРТИВНІ ЗАНЯТТЯ 
В листопаді 2016 р. був заснований 

університетський клуб AZS при 

MWSLiT у Вроцлаві. 

 

Представники клубу тяжко тренуються, 

щоб гідно представляти університет 

на змаганнях. 

Крім того, студенти можуть відвідувати: 

 басейн 

 тренажерний зал 

 спортзал 

 волейбол 

 баскетбол 

 

MWSLiT у Вроцлаві підтримує й інші 

захоплення студентів, такі як танці, 

єдиноборства. 
 
 

 



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 



ВРОЦЛАВ – МІСТО ЗУСТРІЧЕЙ 

Місто має 12 островів i понад 100 мостів • 382 гномів • одну з найбільших 

i найкрасивіших площ в Європі – площа «Rynek» • «Європейська столиця 

культури – 2016» 

 
• студентські дні • хороша комунікація • культурні заходи • безліч пунктів харчування 

та ночівлі 



ВИПУСКНИКИ 

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС! 



+48 512 016 466  

Viber, WhatsApp  

www.mwsl.com.ua 

e-mail: zagranica.rekrutacja@msl.com.pl 

https://www.facebook.com/Mwslit.postuplenie/ 

www.youtube.com/user/najlepszauczelnia 


