
 

ПРОФЕСОР МАРИНА ПУЮЕЛО КАЗОРЛА 

З ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВАЛЕНСІЇ 

ВІДВІДАЛА УНІВЕРСИТЕТ В РАМКАХ ПРОЕКТУ 

ERASMUS+K107 

11-15 жовтня 2021 року в Національному транспортному 

університеті пройшла стажування Марина Пуюело Казорла, професор 

Школи інженерії дизайну Політехнічного університету Валенсії (UPV, 

Іспанія), директор з науково-дослідної роботи школи. Візит був 

запланований в рамках програми міжнародної академічної мобільності 

викладачів, студентів та адміністративного персоналу за проектом 

Erasmus+ K107 2020-1-ES01-KA107-080304. За цією ж програмою в 

осінньому семестрі реалізують своє право на міжнародну академічну 

мобільність студенти  групи ПР-4-2 Довженко В. і Чурута О.  

Оскільки професійні інтереси проф. Марини Пуюело Казорли лежать 

в сфері дизайну громадських місць, інклюзивного дизайну та 

інтерпретації культури у виробах і пристосуваннях, в НТУ були 

організовані заходи для імплементації тематики дизайну в проекти з 

розробки елементів транспортної інфраструктури.  Так, для проведення в 

НТУ виставки «TransportART» проф. М.Пуюело привезла з собою творчі 

роботи студентів і викладачів UPV, а також групи школярів в рамках 

спеціально оголошеного для цього конкурсу на тему «Sustainable Mobility 

Week at UPV». Основна концепція виставки – відтворити власні відчуття, 

пов’язані із міською мобільністю,  та уявити собі ідеальний засіб для 

переміщення.  

 

  
 



 

 

Також, для всіх бажаючих 12-го і 

13-го жовтня в НТУ було 

проведено серію зустрічей з 

професором М.Пуюело для 

демонстрації та обговорення 

сучасних викликів, що стоять 

перед академічним колом Школи 

інженерії дизайну в сфері 

проектування елементів 

транспортної інфраструктури, 

зокрема з метою переключення мешканців міста з особистого транспорту 

на громадський.   

   

 

Зі свого боку, згідно з програмою візиту, представники різних 

факультетів університету ознайомили професора М. Пуюело із 

структурою, навчально-науковими лабораторіями (лабораторії 

гідравліки ім. Ю.М. Даденкова; будівельних конструкцій та матеріалів; 

будівництва та управління майном; UkrAVTO Corporation; MOTUL 

Deutschland GmbH;  SMALOG; комп’ютерної, інженерної графіки та 

дизайну), а також  основними напрямами освітньої і науково-дослідної 

діяльності НТУ.  



 

 

 



 

 



 

 

Також, проф. Марина Пуюело була залучена до проведення заняття 

зі студентами групи ПР-3-2 англійською мовою. Основна задача такого 

залучення полягала у розвитку м’яких навичок студентів. Проф. Марина 

Пуюело коротко ознайомила присутніх із структурою Політехнічного 

університету Валенсії, студентськими проектами й ініціативами, а також 

провела коротку ділову гру із нагородженням найактивніших її 

учасників. Крім того, було запропоновано подати заявку на участь у 

студентських проектах під керівництвом компанії Stadler Rail, куди 

залучають  студентів UPV із різних спеціальностей, у т.ч. з галузі 

інформаційних технологій. 

 

 


