
Умови для навчання і проживання
Умови навчання
Заняття  проводять  досвідчені  висококваліфіковані  викладачі,  що мають досвід

наукової та практичної роботи у відповідній галузі.
Навчальні аудиторії та лабораторії обладнані усім необхідним устаткуванням та

приладами.
Навчальні корпуси розташовані  у двох будівлях (2-3 хвилини ходу між ними).

Заняття проводяться в одну зміну.
Наукова бібліотека університету розташована в корпусі №1. До послуг студентів

абонементне обслуговування, у тому числі замовлення через Іnternet,  один читальний
зал, який може умістити понад 100 читачів, електронна бібліотека, вільні wi-fi зони.

Крім спеціальної літератури бібліотека має багатий фонд художньої літератури.
 
Умови проживання
Всім іногороднім студентам (за бажанням) надаються місця у двох гуртожитках..

Мешкають студенти у кімнатах на 2-х, 3-х або 4-х осіб. Всі гуртожитки підключені до
мережі Internet.

 
Спорт
Університет має великий спортивний зал  в корпусі №1.
В спортзалі діє багато спортивних секцій,  зокрема, тренуються університетські

команди з футболу, баскетболу, волейболу, тенісу та інші.
 
Наукова діяльність
Студенти нашого університету беруть участь у численних студентських наукових

проектах, стартапах, змаганнях, кружках тощо.
В університеті  проходять  міжнародні  наукові  конференції,  літні  школи,  які  не

тільки знайомлять  студентів  з  найсучаснішими тенденціями в галузі  інформаційних
технологій,  а  і  дозволяють співпрацювати  зі  студентами  Німеччини,  Польщі,  Чехії,
тощо.

 
Культурний та творчий відпочинок
Наш  університет  має   Центр  культури  (зала  на  500  місць),  де  студенти

відпочивають,  розважаються  та  займаються  самодіяльністю  у  естрадних,
танцювальних і театральних колективах, відвідують вистави і концерти, беруть участь
у командних змаганнях КВВ.

 
Відпочинок та оздоровлення
Засновник  Університету  ТОВ  «Алекс» має  власну  спортивно-оздоровчу  базу

відпочинку «Лагуна», яка знаходиться в екологічно чистій зоні, одному з найвідоміших
курортних місць Херсонської області – у с.Лазурне, в якому можуть оздоровлюватись
як  викладачі,  так  і  студенти. На  території  комплексу  розташовано:  стадіон  з
баскетбольним і волейбольним майданчиками, тенісний корт, літній кінотеатр, їдальня.

 
Активний відпочинок
Студенти  нашого  університету  мають  можливість  приєднатися  до  членів  тур-

клубів нашого міста та спробувати себе в таких видах туризму, як піший, гірський,
водний, лижний, велосипедний.

 
Навчання та стажування за кордоном
Щорік  студенти  нашого  університету  виїжджають  за  кордон  на  безкоштовне

проходження практики  у нашого партнера з Німеччини  у концерні  «ШрайнерГруп». 
В університеті діють уніфіковані до вимог Болонського процесу навчальні плани,

які надають студентам можливості брати участь у проектах академічної мобільності та
отримувати «подвійні дипломи».

Отримати  мовну  підготовку,  необхідну  для  участі  у  проектах  академічної
мобільності, та пройти мовну і ознайомчу практику в країнах Європи, студенти можуть
на базі університету. 


	Умови для навчання і проживання
	Умови навчання
	Умови проживання
	Спорт
	Наукова діяльність
	Культурний та творчий відпочинок
	Відпочинок та оздоровлення
	Активний відпочинок
	Навчання та стажування за кордоном


