Поглянь навколо,
все що ти
бачиш – матеріал
Як думаєш
матеріалознавство
значуща галузь?

Матеріалознавство та обробки матеріалів
Розвиток економіки будь-якої держави багато в чому
залежить від матеріалів, що використовуються в
різних галузях промисловості, їх функціональні
властивості та безпеку серед інших речей.
У зв'язку з цим, розробка нових матеріалів,
знаходиться в списку пріоритетів
у розвитку науки і технологій.
Поступивши на нашу кафедру Ви отримаєте знання
достатні для можливості виступати в якості експерта
матеріалів з відмінними навичками спілкування,
підприємницьким духом і навичками для вирішення
проблем, які дозволяють ефективну міждисциплінарну
роботу в команді з іншими фахівцями.

Навчальний процес
Лекційні та практичні заняття
проводяться в просторих,
обладнаних аудиторіях
Мови, на яких ведеться
викладання на кафедрі:
•український
•англійська
•французький

Наукове життя
Студентам надається можливість брати участь у
міжнародних конференціях зі
своїми доповідями, тим самим
Ви стаєте ближче до вищого
наукового товариства

Міжнародне співробітництво
Стажування та участь в конференціях:
Германія, Франція, Бельгія, Швеція,
Іспанія, Польща, Румунія, Туніс, Росія та ін.

Участь в проекті «Dnipro 2001» (ПДАБА и INSA de Lyon);

Участь в проекті TEMPUS CD_JEP-25047-2004:
ПДАБА, TUBAF (Фрайберг, Германія), KTH (Стокгольм, Швеція),
INSA de Lyon (Франція), НМетАУ (Днепро, Україна)


INSA-Lyon (Лион, Франция):
Учебные и научные стажировки,
программа «Tempus»

Королевский технологический
университет (Стокгольм, Швеция):
Учебные и научные стажировки.

Фрайбергская гірнича академія
(Фрайберг, Германія):
Учбові та навчальні стажування

Програма подвійного
дипломування:
невеликий університет, з
індивідуальним підходом до
навчального процесу; сучасна
Умови участі: повністю
заповнений формуляр "Antrag auf техніко-економічна
спрямованість навчання;
Immatrikulation für
відсутність плати за
Austauschstudenten";
навчання, можливість
підтвердження ВНЗ про Вашу
участь в програмі обміну; завірені отримання стипендій (750 Eur /
копії та переклади документів про міс.); короткі терміни навчання
Вашу успішності у Вузі; завірене (1 рік); гідні умови проживання;
свідоцтво про знання німецької лідируючі позиції в світі за
багатьма навчальними
мови; 1 фотографія для паспорта.
напрямами;

Студентське спортивне дозвілля
В академії є басейн, оснащені спортзали, досвідчені викладачі які
допоможуть Вам знайти заняття згідно Ваших побажань

Творче дозвілля студентів
Кожен студент може реалізувати свій творчий потенціал беручи участь в
різноманітних конкурсах .
Навчитесь бути органічним у будь-якій ситуації,
пристосовуватися до будь-якого
середовища.

Завдяки студентському комітету Ви будете задіяні в різноманітних заходах
як академії так і міських

Ваше студентське життя буде активне, наповнене яскравими
позитивними емоціями ☺

Умови проживання студентів
Для іногородніх абітурієнтів академія надає можливість проживання в гуртожитку
Студентський гуртожиток № 2 для студентів
механічного факультету розташований в
єдиному кварталі з академією

Адміністрація академії сприяє поліпшенню умов проживання студентів, створенню
максимально комфортних умов побуту і відпочинку, з тим, щоб сприятливе середовище і
залучення в активне соціальне життя вузу надали позитивний вплив на успішність і сприяли
становленню студента як особистості.

