ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Звʼязок з нами:
Контакти Факультету:
вул. Драгоманова, 50, м. Львів, 79005
вул. ген. М. Тарнавського, 107, м. Львів, 79012
телефони: (032) 239-4724, 239-4182
е-mail: electronics@electronics.lnu.edu.ua
сайт: www.electronics.lnu.edu.ua
сторінка в Facebook: facebook.com/electronics.lnu
telegram: t.me/electronics_cs
instagram:instagram.com/electronis_live
youtube: youtube.com/channel/UCrKI0wrgSLhqOUESLiTk4UA

Контакти Приймальної комісії:
вул. Січових Стрільців 14, м. Львів, 79000
тел: (+32) 255-39-65, 239-43-30, +38-099-125-0801
e-mail: lingua.faculty@lnu.edu.ua
сайт: lnu.edu.ua/admission

Контакти Університету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
тел: (+ 38 032) 239-47-16
факс: +38 (032) 261-60-48
cайт: lnu.edu.ua

Проскануйте цей
QR-код

ЧОМУ ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ?
Підготовка фахівців найперспективніших напрямів сьогодення – комп’ютерні науки,
програмна інженерія, мікро- та наноелектроніка;
Дуальна освіта;
Висококваліфіковані викладачі (більша частина мають досвід роботи в ІТ-галузі);
Сучасні освітні програми та різноманіття спеціалізацій;
Активна співпраця з Львівським ІТ Кластером та ІТ-фірмами;
Комп’ютерні класи та лабораторії оснащені найновішим обладнанням;
Чисельність охочих навчатись на Факультеті стрімко зростає.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
Запрошуємо на навчання випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також
коледжів, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).

Ми здійснюємо фундаментальну підготовку майбутніх ІТ-спеціалістів за освітнім
ступенем БАКАЛАВРА за спеціальностями у таких освітніх програмах:
121 – Інженерія програмного забезпечення
ОП «Інженерія програмного забезпечення»
ОП «Високопродуктивний комп’ютинг»
122 – Комп’ютерні науки
ОП «Комп’ютерні науки»

КАРʼЄРНА ПЕРСПЕКТИВА
Важливий аспект освітнього процесу у нас – ґрунтовні знання з базових дисциплін,
поглиблене вивчення англійської мови, навчально-виробнича практика у компаніяхпартнерах, участь в ексклюзивних воркшопах і хакатонах, літніх та зимових школах, а
також проєкт під керівництвом досвідчених менторів – представників ІТ-компаній.
Навчання у нас – це перший щабель успішної реалізації себе в ІТ-індустрії, можливість
здобувати знання в неформальній та інформальній освіті, а в перспективі – можливість
працевлаштування в ІТ-компаніях.
Наші випускники – керівники ІТ-підрозділів на підприємствах малого і середнього бізнесу;
спеціалісти з комп’ютерних технологій та програмного забезпечення у фінансових
установах та ІТ-фірмах; наукові співробітники та інженери з обслуговування електронної
апаратури у науково-дослідних організаціях; викладачі у закладах вищої освіти.

ТЕРМІНИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна форма

Заочна форма
спеціальність «Комп’ютерні науки»

Бакалавр – З роки і 10 місяців
Магістр – 1 рік і 4 місяці

Магістр – 1 рік і 4 місяці

Зарахування на навчання проводиться на основі сертифікатів ЗНО.

126 – Інформаційні системи і технології
ОП «Інформаційні системи і технології»
153 – Мікро та наносистемна техніка
ОП «Сенсорні та діагностичні електронні системи»
171 – Електроніка
ОП «Електроніка та комп’ютерні системи»

Освітній ступінь МАГІСТРА отримують бакалаври вищенаведених спеціальностей
після півторарічного навчання за спеціальностями:
122 – Комп’ютерні науки
ОП «Комп’ютерні науки»
153 – Мікро та наносистемна техніка
ОП «Фізична та біомедична електроніка».

Вступники з інших спеціальностей складають додаткове фахове вступне
випробування перед основним.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ
Заняття у корпусах за адресою вул. Драгоманова, 50 та вул. ген. М.Тарнавського, 107.
Відвідування навчально-спортивного комплексу (плавання, шахи, туризм тощо).
Участь у міжнародних програмах студентського обміну («Еразмус+»).
Навчання в аспірантурі.
До послуг студентів також Десята міська лікарня м. Львова (вул. Бой-Желенського, 14).

