


Kim jesteśmy Kim jesteśmy 

     

Kim                                    

jesteśmy? Dlaczego  

my? 

Nasze  

kierunki. 

Szkoła  

przyjazna  

uczniom. 

Młodzi  

i  

zdolni. 

Rekrutacja. Kontakt. 



     Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej    

     akredytowana przez CILT (UK) 

 

     Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze,  

     w pełni  wyposażone laboratoria logistyczne,  

     w tym innowacyjne technologie RFID 

 

     Najlepsza uczelnia logistyczna w kraju                       

     według Rankingu Perspektywy 2021 

  

     Praktyki zawodowe u najlepszych 

 

      

     Współpraca międzynarodowa  

     z uczelniami m.in. z: Argentyny, Chin,    

     Czech, Filipin, Francji, Hiszpanii,  

     Maroka, Niemiec, Norwegii, Stanów    

     Zjednoczonych, Turcji i Wielkiej    

     Brytanii 

 

     Kadra składająca się z wybitnych    

     specjalistów z kraju i zagranicy 

 

 



Nowoczesną szkołą ponadpodstawową 

  

Kształcimy specjalistów, którzy są  

nieustannie poszukiwani na rynku  

pracy 

 

Wdrażamy innowacyjne programy  

nauczania zgodne z podstawą  

programową dla poszczególnych  

zawodów 

 

Nasi uczniowie mogą liczyć  

na nieustanne  

wsparcie profesjonalnej  

i wyspecjalizowanej  

kadry nauczycielskiej 

 

Zajęcia odbywają się w nowocześnie  

wyposażonych klasach, laboratoriach  

i pracowniach specjalistycznych 

Atrakcyjne 

kierunki 

Bezpłatna 

nauka 

na 

wysokim 

poziomie 



323 

 uczniów     
na 

praktykach            
w 

prestiżowych  

 firmach 

82 

167200  

zł 

łączna  

kwota 
wynagrodzeń 

stażowych 

osób 
skorzystało  
 z płatnych 

miejsc           

 stażowych 

 



 

    Zawarte kontakty gwarantują      

    udział w wizytach studyjnych,   

    stażach i praktykach    

    zagranicznych 

    

    Opiekunowie merytoryczni  

    ze świata biznesu 

  

    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 



Szkoła  

pełna  

możliwości 

Profesjonalna 

baza  

dydaktyczna 

Konkretne 

perspektywy 

zawodowe 



TECHNIK 

LOGISTYK 

 

TECHNIK  

INFORMATYK 

Wybierz kierunek i szkołę gwarantującą 

najlepsze wyksztalcenie!  



       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 

 

 

 

 

 

       Laboratorium  

     inżynierii    

       logistycznej 

       Laboratorium  

       podstawowych  

     problemów  

    techniki 

     

Laboratorium  

technologii      

komputerowych 



 

 

 

 

  Profesjonalna baza dydaktyczna 

 

  Praktyki w renomowanych firmach 

  z branży IT 

 

  Użyteczne programy komputerowe 

 

  Możliwość udziału w konkursach  

  i olimpiadach przedmiotowych 

 

  Patron klas informatycznych - Centrum    

  Rozwoju Projektów Informatycznych 

 

  Możliwość kontynuowania nauki  

  w MWSLiT we Wrocławiu 

 



 
Uczniowie Technikum Akademickiego przy 

MWSLiT dzięki realizowanym przez Szkołę 

projektom mają możliwość udziału                                  

w wielu certyfikowanych kursach i szkoleniach.  

 

Organizowane kursy umożliwiają zdobywanie 

aż 3 certyfikatów:  

   Excel, 

   baz danych, 

   IT Security. 

Dodatkowe kursy: 

    kurs grafiki komputerowej 

    kurs testera    

    aplikacji/oprogramowania, 

    kurs administrowania sieci    

    informatycznej 

 



 

 

 

 

 

Nabywane umiejętności i kwalifikacje są niezwykle ważne podczas poszukiwania 

pracy. 

  

Uczniowie uczestnicząc w dodatkowych programach mogą zwiększyć swoje szanse 

na zatrudnienie uzyskując dodatkowe uprawnienia pożądane na rynku pracy.  

  

    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 



  

 Za pomocą różnego rodzaju drukarek 3D  

 uczniowie mogą wytworzyć: 

 

    gotowe produkty z tworzywa sztucznego, 

    produkty wymagające obróbki, 

    inne przedmioty z topliwych materiałów  

    - w tym z czekolady czy metalu, 

    elementy innych przedmiotów, 

    prototypy i inne produkty koncepcyjne, 

    formy do wykonania właściwych  

    elementów lub prototypów. 

 

SZKOLNA DRUKARKA 3D 

 



 

Za pomocą różnego rodzaju monitorów i tablic 

interaktywnych uczniowie Technikum uczestniczą 

w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem: 

 

     precyzyjnych wykresów, 

     dodawania komentarzy do notatek, 

     gier integracyjnych, 

     prezentacji oraz notatek, 

     materiałów odtwarzanych w wysokiej     

     rozdzielczości. 

 

Dzięki unowocześnionym pracowniom                                

i osiągnięciom techniki, nauczyciele mogą                     

w ciekawy i nowatorski sposób przekazywać 

wiedzę, którą nasi absolwenci z pewnością 

wykorzystają w swojej przyszłej pracy 

zawodowej.  

MONITORY INTERAKTYWNE 

 



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 – Międzynarodową Wyższą Szkołę 

Logistyki i Transportu  we Wrocławiu, najlepszą uczelnię 

logistyczną w Polsce 

 

 



 

       Wyjazdy edukacyjne do firm Amazon,   

       Raben, Netto, Leroy Merlin i innych   

       Udział w Dniu Przedsiębiorczości  

       Wykłady prowadzone przez praktyków  

       we współpracy z MWSLiT we Wrocławiu 

  

 



UDZIAŁ W PROGRAMACH 

DOFINANSOWANYCH PRZEZ 

MEiN 

     Wycieczka w ramach ogólnopolskiej akcji   

    #PoznajPolskę. Zwiedzanie sztolni wybudowanej                     

    w ramach projektu RIESE w Walimiu                                                                      

    oraz w nazistowskim obozie Gross Rosen. 

    Udział w akcji #SzkołaDoHymnu. 

    Wsparcie finansowe w ramach wieloletniego   

    programu - ,,Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa    

    2.0. na lata 2021-2025”- szkolna biblioteka wzbogaciła  

    swój księgozbiór  o trzysta pozycji. 



Udział naszych uczniów w: 

    Licealiadzie Koszykówki i Siatkówki Chłopców 

    Mistrzostwach Wrocławia Młodzieży w koszykówce 3 x 3 

    Mistrzostwach Wrocławia Młodzieży w piłce nożnej 







      Nauka w Technikum Akademickim     

      przy Międzynarodowej Wyższej Szkole    

      Logistyki i Transportu we Wrocławiu    

      jest bezpłatna. 

 

      Nabór odbywa się poza miejskim   

      systemem rekrutacji. Decydując się                

      na aplikowanie do naszej szkoły, uczeń   

      może kandydować dodatkowo jeszcze    

      do trzech szkół prowadzonych                   

      przez gminę, w której mieszka. 

Rekrutacja 

również 

online 

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 

 


