
Zmierzaj  

w dobrym 

kierunku! 



      Najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce,                       

     według Rankingu Perspektywy 2022 

 

     Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze,  

     w pełni  wyposażone laboratoria logistyczne,  

     w tym innowacyjne technologie RFID, 

 

     Kadra składająca się z wybitnych    

     specjalistów z kraju i zagranicy, 

 

                       
  

      

 

Technikum Akademickie przy 

Międzynarodowej Wyższej Szkole 

Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

znalazło się w gronie najlepszych 

techników  w województwie 

dolnośląskim i otrzymało  

srebrną tarczę. 



NAUKA  

I PRAKTYKA 

uczniów      
na praktykach             
w prestiżowych  

 firmach 

 

łączna  

kwota 
wynagrodzeń 

stażowych 

 

BEZPŁATNA NAUKA  

NA WYSOKIM POZIOMIE! 

230 967  

zł 
 

ATRAKCYJNE 

KIERUNKI 
 

82 113 



 

     

    udział w wizytach studyjnych,    

    stażach i praktykach,       

    

    ponad 70 firm partnerskich  

    z branży informatycznej i TSL, 

  

    Szeroka oferta zajęć   

    dodatkowych,  

   

    Zajęcia z przedmiotów    

    zawodowych prowadzone  

    w małych grupach  

    u biznesowych partnerów szkoły, 

  

    Dla najlepszych możliwość    

    kontynuowania kształcenia  

    w MWSLiT we Wrocławiu, 

 

    Bar z domowymi posiłkami. 

zajęcia     

w małych 

grupach 

 

kontynuacja 

nauki  

w MWSLiT 

wyjazdy 

studyjne 

Profesjonalna 

baza  

dydaktyczna 

Szkoła  

pełna  

możliwości 
Konkretne 

perspektywy 

zawodowe 
Bezpłatna 

nauka  

i 

przyszłościowy 

zawód 





 

 

Wybierz kierunek i szkołę gwarantującą 

najlepsze wykształcenie!  

TECHNIK 

INFORMATYK 

TECHNIK 

LOGISTYK 



     Możliwość rozwijania zainteresowań  

     w kołach naukowych i na wykładach    

     otwartych, 

     

     Kurs obsługi programu Giełdy  

     Transportowej w Systemie Trans.eu  

     oraz systemu do zarządzania                            

     transportem EuroTrans, 

 

     Opiekun merytoryczny kierunku - 

     - Polska Unia Transportu, 

     

     Patron klas logistycznych - firma Leroy  

     Merlin S.A.,  

     

     Możliwość kontynuowania nauki                                

     w MWSLiT we Wrocławiu. 



NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 

RFID 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Profesjonalna baza dydaktyczna, 

 

  Praktyki w renomowanych firmach 

  z branży IT, 

 

  Możliwość udziału w konkursach  

  i olimpiadach przedmiotowych, 

 

  Patron klas informatycznych - Centrum    

  Rozwoju Projektów Informatycznych, 

 

 Zajęcia prowadzone przy użyciu zestawu   

 edukacyjnego robotów serii Mbot a także 

 Arduino Uno,  

 

  Możliwość kontynuowania nauki  

  w MWSLiT we Wrocławiu. 

 



 

 

 

 

 

  

  

    Magazynier  - kierowca wózków  

     jezdniowych z napędem silnikowym, 

 

    Kurs grafiki komputerowej, 

 

    Kurs prawa jazdy kat. B, 

 

    Kurs mocowania ładunków w transporcie   

    drogowym, 

 

    Szkolenie ze specjalizacji dla technika  

    informatyka - przygotowanie do  

    specjalizacji w zawodzie. 

                                          

Uczniowie uczestnicząc w dodatkowych programach 

mogą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie 

uzyskując dodatkowe uprawnienia pożądane na 

rynku pracy.  
 



 

Za pomocą różnego rodzaju monitorów i tablic 

interaktywnych uczniowie Technikum uczestniczą  

w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem: 

 

     precyzyjnych wykresów, 

 

     gier integracyjnych oraz prezentacji  

     materiałów odtwarzanych w wysokiej     

     rozdzielczości. 

 

MONITORY INTERAKTYWNE 

 

SZKOLNA DRUKARKA 3D 

Za pomocą różnego rodzaju drukarek 3D  

uczniowie mogą wytworzyć: 

 

     gotowe produkty z tworzywa sztucznego, 

     produkty wymagające obróbki, 

 

     inne przedmioty z topliwych materiałów  

     - w tym np. z czekolady czy metalu. 



Ciekawe wyjazdy i duży wybór 

zajęć dodatkowych, 

 

Wycieczki integracyjne m.in.  

do GOjump Parku Trampolin  

we Wrocławiu, mające na celu 

pobudzenie aktywności wśród 

uczniów, 

  

Apele okolicznościowe 

prowadzone przez uczniów Szkoły 

 

Zajęcia edukacyjne z 

programowania robotów  

tzw. Roboklocki, 

 

Targi pracy organizowane 

cyklicznie przez organ 

prowadzący Technikum – 

MWSLiT we Wrocławiu, najlepszą 

uczelnię logistyczną w Polsce. 

 

 



 

       Wyjazdy edukacyjne do firm Amazon, Auchan   

       Raben, Netto, Leroy Merlin i innych, 

   

       Wykłady prowadzone przez praktyków  

       we współpracy z MWSLiT we Wrocławiu. 

  

 



   Udział naszych  

   uczniów w: 

 

    Licealiadzie Koszykówki  

    i Siatkówki Chłopców, 

    Mistrzostwach Wrocławia Młodzieży  

    w koszykówce 3 x 3, 

    Mistrzostwach Wrocławia Młodzieży  

    w piłce nożnej. 





       

    

   Decydując się na aplikowanie  

   do naszej szkoły, uczeń może   

   kandydować dodatkowo jeszcze  

   do trzech szkół prowadzonych  

   przez gminę w której mieszka. 

Składanie dokumentów: 

od 16 maja do 20 czerwca 2023 r. 

Składanie przez kandydatów wniosków  

o przyjęcie do Technikum Akademickiego 

poprzez rejestrację on-line: 

 

www.technikum.wroclaw.pl/rekrutacja-on-line  

Zarejestruj 

się on-line 

Dostarcz 

dokumenty 

Rekrutacja uzupełniająca 

Od 2 do 4 sierpnia 2023 r. 

Nabór odbywa  

się poza miejskim   

systemem  

rekrutacji!  
 



DOŁĄCZ DO NAS! 



ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM AKADEMICKIEGO 

 przy MWSLiT we Wrocławiu 

ul. Sołtysowicka 19B   

51-168 Wrocław 

tel.: (71) 324 68 54 

 

www.technikum.wroclaw.pl 

e-mail: sekretariat@technikum.wroclaw.pl 

  

Polub nas na:  

www.facebook.com/TechnikumAkademickie 

 


