
ВІТАЄМО НА ПРЕЗЕНТАЦІЇ



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?
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19 РОКІВ ТРАДИЦІЙ

 Єдиний університет в Центральній та Східній Європі, 

акредитований CILT (Великобританія),

 У 2003 нагорода від 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: Франції, 

Чехії, Словаччини, Великої Британії, Німеччини, України, 

Болгарії, Аргентини, Марокко, Туреччини i Китаю,

 Практики у найкращих,

 Викладачі університету – це видатні фахівці з Польщі та 

з-за кордону,

 Незмінна оплата за навчання впродовж 19 років.



CILT (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) ПОЛЬЩА

 CILT об’єднує понад 33.000 членів з галузі TSL у більш ніж 100 країнах,

 CILT – сприяє та підтримує науку логістики і транспорту,

 З 2012 року CILT (Великобританія/Польща) виступає в якості єдиного центру в  Центральній і Східній 

Європі,

 Активна участь підвищує професійну кваліфікацію,

 Належність до CILT дає студентам гарантію можливостей до кар’єрного зростання в галузі логістики,

 Випускник MWSLiT може розраховувати на роботу у найкращих роботодавців в даній галузі по всьому 

світі.



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 MWSLiT є видавцем понад 70 власних 

спеціалізованих підручників.

 В університеті видається науковий журнал 

англійською мовою.

 MWSLiT організовує відкриті лекції та конференції, спрямовані на академічне співтовариство –

студентів, викладачів та випускників. Лекції проводяться фахівцями з різних країн, польською та 

англійською мовами.



РЕЙТИНГИ ВИЩИХ ШКІЛ

 Університет Високої Репутації, 

згідно Premium Brand 2017  З 2005 року незмінний володар

сертифікату Wiarygodna Szkoła

 Володар 

сертифікату з 2018

 З 2011 року незмінний володар 

сертифікату Uczelnia Liderów
 Університет в 8-ме

нагороджений сертифікатом 

Dobra Uczelnia – Dobra

Praca

„MWSLiTсприяє студентам набувати нові знання та 

практичні навички. Всі студенти проходять 

стажування на підприємствах (…)”



СПІВПРАЦЯ З ФІРМАМИ

та інші…



ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

• 95% студентів та випускників MWSLiT у Вроцлаві

професійно активні, 84% з них - знаходять роботу на

посаді спеціаліста в державних та міжнародних

підприємствах галузі TSL. 11% є професійно активними

за межами галузі транспортно-експедиційної логістики.

Джерело: власні дослідження, засновані на опитуванні випускників.

.



ЗАРОБІТНА ПЛАТА У ВОЄВОДСТВАХ

Джерело: Sedlak&Sedlak. 

Загальнонаціональний огляд заробітних плат окремих міст в 2016 roku (брутто в злотих)

www.wynagrodzenia.pl

http://www.wynagrodzenia.pl/


НАЙКРАЩЕ ОПЛАЧУВАНІ

Результати представлені Міністерством показують, що випускники магістратури в MWSLiT у Вроцлаві заробляють найбільше

на Нижній Сілезії, оскільки заробітна плата в 4277 злотих брутто, перевищує заробітну плату випускників інших державних і

приватних університетів. Найголовніше, що усі випускники MWSLiT у Вроцлаві, згідно цього дослідження, знаходять собі

роботу одразу після отримання диплому!

Випускники, після закінчення бакалаврату заробляють 3620 злотих брутто і знаходяться на передовій позиції найкраще

оплачуваних випускників. Також вони займають найвище місце серед випускників, які працюють на повну ставку.



ЛОГІСТИКА

Навчання під патронатом фірм

І рівень, бакалаврат 

6 семестрів, спеціальності:

 Логістика виробництва

 Логістика закупівель

 Логістика торгівлі та дистрибуції

 Логістичні системи

І рівень, інженер

7 семестрів, спеціальності:

 Інформаційні системи

керування ланцюгами постачання

 Автоматизація і утримання

складських систем

ІІ рівень, магістратура

3 семестри



ТРАНСПОРТ

Здобудь повноваження! Будь Шефом! 

Керуй мудро!

Навчання під патронатом фірм

Навчання І рівня, бакалаврат

6 семестрів, спеціальності:

 Транспортна експедиція та транспортне

страхування

 Управління транспортною фірмою

 Організація спеціального транспорту

 Управління на залізничному транспорті



КАР`ЄРА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

˃ Директор з логістики – 3800 USD

˃ Начальник управління ланцюгами поставок –

2600 USD

˃ Менеджер по експедиції і транспорту – 2000 USD

˃ Планувальник виробництва – 1500 USD

˃ Спеціаліст по логістиці – 1300 USD

Джерело: Загальнонаціональний огляд зарплат 

(OBW), проведений Sedlak & Sedlak в 2018 році. 

Дається щомісячна валова винагорода.



ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

3 на тиждень

˃ Понеділок

˃ Вівторок

˃ Середа

НАВЧАННЯ

ЗАНЯТТЯ АКАДЕМІЧНІ

2 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


ЛОГІСТИЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

НАЙНОВІШІ ТЕХНОЛОГІЇ RFID 

˃ Лабораторія логістичної інженерії,

˃ Лабораторія фундаментальних проблем 

техніки,

˃ Лабораторія комп'ютерних технологій.

В лабораторіях, кожне робоче місце має відповідне 

програмне забезпеченняя, яке дозволяє розв`язати ряд 

логістичних проблем на підприємствах. 



БУДІВЕЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

˃ Обладнання та вимірювальна апаратура 

використовується в спеціальних 

дослідженнях в комунікаційному 

будівництві. 

Доаслідження пов'язане з проблемами:

 кам'яні агрегати,

 мінеральні в'яжучі речовини,

 бетони,

 асфальтобетони,

 цементні розчини,

 дорожні фундаменти i бітумні сполучення.



ERASMUS+

˃ Співпраця з ВНЗ з усього світу

Албанія

Вірменія

Білорусь

Болгарія

Китай

Чехія

Франція

Грузія

Гана

Голландія

Індія

Koсово

Литва

Німеччина

Португалія

Україна

Узбекистан

Словаччина

США

Туреччина

Угорщина

Росія

ЧОМУ ВАРТО:

 Сучасна освіта

 Міжнародні знайомства,

 Пам’ять на все життя,

 Вивчення мови.



ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ

˃ Філіпіни ˃ Великобританія˃ Франція ˃ США˃ Україна˃ Німеччина ˃ Словачина ˃ Марокко

˃ Польща > Гана > Косово > Албанія > Росія > Індія > Вірменія



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Логістичний 
науковий гурток

Будівельний 
науковий гурток

 заняття в спеціалізованих лабораторіях,

 поїздки на конференції, промислові та освітні зустрічі,

 представлення університету на ярмарках праці,  

 участь в національних та міжнародних конкурсах 

в тому числі Global Management Chalenge в США та 

конкурсах фірми DPD,

 дослідження з використанням дрона в логістиці,

 організація студентських конференцій для учасників 

наукових гуртків з усієї Польщі.



НАГОРОДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ MWSiT

 Студенти MWSLiT (Вроцлав) приймають участь у змаганнях Finał General Motors/Wayne State

University Supply Chain Case Competition,

 За перемогу у конкурсі, який організований фірмою DPD, студенти отримують грошову винагороду в

розмірі 5000 злотих для Наукового Гуртка LOGISTIQA,

 В рамках програми Тhe Logistics Program in Ningbo University of Technology відбувається

Студентський обмін з Технологічним Університетом в Нінгбо (NBUT) (Китай).



УЧАСТЬ ФІРМ В ПРАКТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

˃ виїзди до фірм> зустрічі з працедавцями> загальнонаціональні олімпіади˃ міжшкільні турніри>

професійна підтримка> додаткові курси та заняття> ярмарки праці> галузеве навчання 

˃ віртуальний деканат ˃ платформа для електронного навчання ˃  бар ˃ безкоштовний паркінг



ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Університет на постійній основі отримує кошти з 

національних та іноземних фондів. 

Проекти охоплюють дії з області:

 освіти, наукових досліджень,

 підтримка підприємництва, 

 професійної підтримки.

Проекти, що реалізувалися та реалізуються в рамках 

операційних програм POWER i RPO, що фінансуються

NCBiR, MNiSW, MEN, UMWD, DWUP.



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



СПОРТИВНІ ЗАНЯТТЯ

В листопаді 2016 r. був утворений університетський клуб 

AZS при MWSLiT у Вроцлаві. 

Члени клубу тяжко тренуються, щоб гідно представити 

університет на академічних змаганнях.

Крім того, студенти можуть додатково відвідувати :

 басейн

 тренажерний зал

 спортзал

 волейбол

 баскетбол

MWSLiT у Вроцлаві підтримує й інші захоплення студентів, 

такі як танці та єдиноборства. 



ВРОЦЛАВ – МІСТО ЗУСТРІЧЕЙ

▪ місто має 12 островів i понад 100 мостів,

▪ 335 гномів

▪ одна з найбільших i найкрасивіших в Європі

- площа «Rynek»

▪ Європейська столиця культури 2016

 студентські четверги,

 культурні заходи,

 хороша комунікація,

 безліч пунктів харчування та ночівлі.

WROCLOVE



КОНТАКТИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОГІСТИКИ І ТРАНСПОРТУ У ВРОЦЛАВІ

51-168 Wrocław

www.mwsl.com.ua

+48 (71) 324 68 42 (225)

zagranica.rekrutacja@msl.com.pl

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

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

