ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ
1843–2016 років

1843, 24 січня

Указ імператора Австро-Угорщини про дозвіл відкрити в Реальній Академії
технічний відділ

1844, 3 лютого

Указ імператора Австро-Угорщини про надання реорганізованому
навчальному закладу назви «Технічна Академія»

1844, 4 листопада
1844

Урочисте відкриття Цісарсько-королівської Технічної Академії
Локалізація приміщень Академії в будинках Даровського та Гауеншільда на
вул. Довгій (Театральна). Створення наукової бібліотеки Технічної Академії

1848, 1–2 листопада Барикадні бої у Львові (у них беруть участь студенти). Пожежею
зруйновано будівлю Академії

1849–1850
1850
1850
1851
1853

Навчальний процес перенесено до ратуші (3-й поверх)

1857
1858
1861
1867

Зимовий бал техніків

1872
1872, 8 квітня

Відновлено заняття у відремонтованому будинку Даровського
Бойкот студентів-поляків лекцій німецькою мовою
У Технічній Академії навчалося 220 студентів, у тому числі 19 українців
Звернення Крайової ради до Академії з проханням зробити аналіз трускавецьких лікувальних джерел
Створено відділ нових мов (англійська)
Участь Академії у Міжнародній виставці в Лондоні
Введення до навчальної програми курсу «Історія архітектури та пластичного мистецтва»
У Технічній Академії навчалося 260 студентів
Повідомлення намісництва про надання проф. Ю. Захарієвичу одномісячної
відпустки для ознайомлення з технічними закладами Німеччини та Австрії,
аби доопрацювати проект нового будинку для Технічної Академії

1872
1873

Створення трьох факультетів (інженерного, архітектурного та технічної хімії)

1873
1873
1873

Введення до навчальної програми лекцій з естетики

1873, 16 серпня

Повідомлення Військово-географічного інституту у Відні про надсилання
другого тому астрономічно-геодезичних праць Військово-географічного
інституту (для бібліотеки)
Початок будівництва нового приміщення Академії
На Міжнародній виставці у Відні проф. Ю. Медведського нагороджено грамотою та пам’ятною медаллю
Нагородження золотою медаллю та Грамотою Міжнародної виставки
у Відні проф. Ю. Медведського (за наукову діяльність)
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1874, 6 липня

Звернення професури Академії до Крайового відділу з проханням надати
грошову допомогу незаможним студентам для виїзду за кордон на наукові
екскурсії

1875
1875
1876, 27 квітня
1876, 12 червня
1877
1877, 28 червня

Ліквідація торговельного відділу та початок організації машинобудівного
Слухачі факультету технічної хімії здійснили наукову екскурсію до Калуша
Внесення до навчальної програми курсу «Історія наукових відкриттів»
Рескрипт Міністерства освіти про створення школи рисунку та моделювання
Завершено будівництво хімічного корпусу
Ухвала Колегії професорів про участь Академії (як наукового закладу)
в роботі Міжнародної виставки в Парижі у 1878 р.

1877, 3 листопада

Звернення Археологічного товариства до Колегії професорів Академії
з проханням допомогти товариству в його становленні

1877, 15 листопада

Урочистості з нагоди відкриття нового приміщення та початку навчального року, інавгурація нового ректора — проф. Юліана Захарієвича

1877

Звернення Крайового відділу з приводу поширення серед молоді соціалістичних ідей

1877
1880, 13 вересня

Технічну Академію перейменовано на Політехнічну школу
Цісар Франц-Йосип І відвідав Академію (зробив запис у пам’ятній книзі,
замовив у маляра Ф. Крудовського свій портрет для актової зали Академії
та 11 малярських алегоричних композицій (у майстерні художника Яна
Матейки)

1880
1881

Створено дослідну станцію нафтової промисловості та кераміки

1881

Проф. Р. Гостковський організував трансляцію музичного концерту
по телефонній лінії між Львовом і Жовквою

1883
1888

Початок малярських робіт в актовій залі

1891

Галицький крайовий сейм затвердив Статут вищої Політехнічної школи.
Згідно з ним ректора обирали на один рік з-поміж професорського складу.
Навчання було платним. За допуск до захисту дипломного проекту студенти вносили окрему плату

1894
1894

У Політехнічній школі навчалося 240 студентів

1894

Відзначення 50-річного ювілею політехніки. На цей час навчальний заклад
мав чотири факультети, 19 спеціалізованих музеїв, кілька лабораторій
і дослідних станцій, а також бібліотеку з книжковим фондом у 14 тис. томів.
Проф. В. Заянчковський видав історичний нарис навчального закладу

1894
1896
1897
1897

Впроваджено електричний трамвай

1899
1899
1900

Створено товариство українських студентів «Основа»

Проф. Р. Гостковський і Ф. Рихновський продемонстрували перший
у Львові електричний прилад

Ректор Доменік Зброжек заборонив діяльність гуртка «прихильників
науки», який поширював твори та ідеї Карла Маркса

З ініціативи проф. І. Левинського (і за його фінансової допомоги) збудовано перший гуртожиток для студентів

При факультеті інженерії створено дворічний курс землемірів (геодезистів)
Затверджено Статут Політехнічної школи
Закладено залізобетонні фундаменти Оперного театру під керуванням
проф. Політехнічної школи Я. Богуцького
Організовано клуб мотоциклістів
Міжнародна виставка в Парижі, участь у ній політехніки
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1901

Створено механічну станцію досліджень будівельних та інженерних матеріалів

1901

Вищій Політехнічній школі надали право присуджувати науковий ступінь
доктора технічних наук. Упродовж наступних 17 років докторами стали
64 інженери

1903
1905

Дозволено вступати до політехніки жінкам

1907
1911–1912
1912
1912

Організовано водно-меліоративний факультет (на базі факультету інженерії)

У Політехнічній школі навчалося понад 1000 студентів, 200 з яких — іноземці (з Німеччини, Румунії, Франції і навіть Туреччини)
Відкрито електротехнічний відділ
У Політехнічній школі навчалося 1742 студенти
У Політехнічній школі вперше присвоєно звання «Doctor Honoris Causa»,
його надали Марії Складовській-Кюрі

1914–1918

Перша світова війна. Припинення занять. У навчальних приміщеннях розмістилися військові шпиталі

1919

До складу Політехнічної школи увійшла Рільнича академія в Дублянах
та Школа лісоведення. На базі цих закладів організовано сільськогосподарсько-лісовий факультет

1919

Організовано шість факультетів: інженерний, гідротехнічних споруд, будівельний, машинобудівний, електротехнічний та технічної хімії

1920, 28 червня
1920
1921, 13 січня

Затверджено новий Статут Політехніки
У Політехнічній школі навчалося 1500 студентів
Політехнічну школу перейменовано на Львівську політехніку, організовано загальний факультет «Учителі для шкіл»

1921, 9 лютого

Створено платну доцентуру летунства й розпочато підготовку інженерівконструкторів літальних апаратів

1921
1922, 9 жовтня

Створення Української вищої політехнічної (таємної) школи

1928
1928–1929
1928–1930

Завершено будівництво лабораторного корпусу механічного факультету

Надання пільг студентам, які служили в польському війську або в польських легіонах до 31 жовтня 1918 р.
Модернізація головного корпусу
Львівській політехніці передано приміщення колишньої жіночої в’язниці
(корпус № 14)

1930
1932

Організовано аеродинамічну лабораторію

1934

Завершено будівництво науково-технічної бібліотеки за проектом
проф. Т. Обмінського

1936

Ухвалою міської ради Львівській політехніці виділено 8 га землі на розбудову механічного факультету по вул. Стрийській та 7,2 га землі для хімічного факультету по вул. Потоцького (Ген. Чупринки). Не реалізовано через
початок Другої світової війни

1939

Встановлення радянської влади у Львові. Львівську політехніку перейменовано на Львівський політехнічний інститут

1939
1940

У Львівському політехнічному інституті навчалося 3606 студентів

1941–1944

Окупація м. Львова німецькими військами

Група професорів видала книгу «Політехніка Львівська: її сучасний стан
і потреби»

Організовано шість факультетів: дорожньо-водного будівництва, архітектурно-будівельний, енергомашинобудівний, електротехнічний, хіміко-технологічний та сільськогосподарський
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1941, ніч з 3
на 4 липня
1941, 26 липня
1941

Гітлерівці розстріляли професорів львівських навчальних закладів,
зокрема 13 професорів-політехніків
У в’язниці гестапо замордовано проф. Казимира Бартеля
Закриття всіх вишів Львова, головний корпус політехніки пристосовано
під шпиталь

1942–1944

На базі політехніки організовано «Технічні фахові курси» без права надання інженерних дипломів, навчалося 759 студентів

1944, липень
1944, 2 вересня

Відновлення радянської влади у Львові

1944
1944

Директором ЛПІ призначено професора економіки С. Ямпольського

1944, 2 жовтня
1944
1944, 11 грудня
1945
1945

Організовано перший в Україні нафтовий факультет

Початок занять у відновленому Львівському політехнічному інституті
(ЛПІ)
Затверджено структуру інституту з семи факультетів, 13 загальноінститутських кафедр та адміністративно-господарської частини
Почала роботу кафедра фізичного виховання
Організовано науково-дослідний сектор
До складу ЛПІ увійшов філіал Московського інституту нафти і газу
Організовано експериментальну лабораторію № 1 (пізніше — Науководослідний сектор №-1 (НДС-1) під керівництвом проф. О. Харкевича

1945, 18 січня
1945, 24 січня
1945

Організовано харчовий факультет

1945, листопад
1945, 30 вересня

Святкування 100-річного ювілею діяльності вищого навчального закладу

Організовано геодезичний факультет
Машинобудівний факультет розділено на два факультети: енергомашинобудівний та механічний. Архітектурно-будівний факультет перейменовано
на інженерно-будівельний
На базі сільськогосподарсько-лісового факультету ЛПІ організовано
Львівський сільськогосподарський та Львівський лісотехнічний інститути

1945

Засновано часопис «За кадри» (перейменовано у 1946 р. на «Радянський студент» та на «Львівський політехнік» у 1990 р.). Від 1997 р. має назву «Аудиторія»

1946

Більшість професорів і студентів польського походження виїхали на Захід.
Їхні місця зайняли викладачі та молодь зі Східної України

1947, 5 квітня
1947
1947, 26 вересня

Створено архів інституту
Харчовий факультет увійшов до складу хіміко-технологічного факультету
Енергомашинобудівний факультет увійшов до складу механічного факультету

1948
1949, 30 травня

Організовано студентський духовий оркестр

1950, 16 червня
1950, 28 липня
1951

Запроваджено вечірнє навчання

1951
1952, 1 лютого
1953, 24 липня
1953

Львівський технологічний інститут будівельних матеріалів увійшов
до складу ЛПІ
Організовано факультет технології цементу
Нафтовий факультет розділено на три: гірничопромисловий, нафтовий
та геологопошуковий, який увійшов до складу геодезичного факультету
Організовано студентський симфонічний оркестр
Зі структури електротехнічного факультету виділено в окремий підрозділ
радіотехнічний факультет
Факультет технології цементу реорганізовано у факультет технології силікатів
Директором ЛПІ призначено проф. М. Максимовича
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1954, 24 лютого

Механічний факультет розділено на теплоенергетичний та механічний
факультети

1955

Завершено будівництво студентського гуртожитку № 7 на 294 місця
по вул. Видовій (Лукаша)

1956
1956

Завершено будівництво першої черги спортивного табору в м. Алушті

1959
1959

Організовано загальнотехнічний факультет (ЗТФ) у м. Дрогобичі

1960, 2 липня

Радіотехнічний факультет перейменовано на факультет радіотехніки
та автоматики

1960
1960
1960

Організовано ЗТФ у містах Тернополі й Івано-Франківську

1961, 29 березня
1961, серпень
1961

Запроваджено посади ректора та проректорів інституту

1962
1962, 24 березня

Організовано студентський ансамбль танцю «Вірність»

Завершено будівництво чотириповерхового гуртожитку (№ 9) на 330
місць по вул. Видовій (Лукаша)
Започатковано фестиваль художньої самодіяльності «Весна політехніки»,
що став традиційним і найпопулярнішим серед студентів

Студентському симфонічному оркестру присвоєно звання «Народний»
Завершено будівництво п’ятиповерхового гуртожитку № 5 на 618 місць
по вул. Видовій (Лукаша)
Прийнято на навчання студентів-іноземців
На базі НДС-1 організовано відділ електронно-вимірювального приладобудування
Електротехнічний факультет розділено на два факультети: енергетичний
та електромеханічний; механічний факультет — на механіко-технологічний та механіко-машинобудівний факультети; факультет радіотехніки та
автоматики реорганізовано в радіотехнічний факультет і факультет автоматики та електронно-вимірювальної техніки

1962, 2 серпня

Факультет автоматики та електронно-вимірювальної техніки перейменовано на факультет автоматики та напівпровідникової електроніки

1962
1963, 1 грудня

Створено деканат із роботи з іноземними студентами

1963, 2 грудня
1964, 31 серпня

На базі ЗТФ у м. Івано-Франківську організовано філіал інституту, де відкрито факультет нафтової та газової промисловості
Ректором ЛПІ призначено проф. Г. Денисенка
Факультет автоматики та напівпровідникової електроніки розділено
на два факультети: автоматики та електрофізичний

1964

Івано-Франківський філіал розділено на два факультети: геологопошуковий та газонафтопромисловий

1964, 1 вересня

На базі ЗТФ у м. Тернополі організовано філіал з двома факультетами:
електромеханічним та загальнотехнічним

1964, 22 серпня
1964
1964

Нововолинський ЗТФ КПІ передано ЛПІ

1965, 18 вересня
1966
1966

Організовано інженерно-економічний факультет

1967, 2 січня
1967, 7 січня
1967

Філіал у м. Івано-Франківську перетворено на Інститут нафти і газу

Започатковано традицію урочистої посвяти абітурієнтів у студенти
Завершено будівництво першої черги спортивно-оздоровчого табору
в с. Морському, а також у м. Славську
Організовано ЗТФ у м. Луцьку
Завершено будівництво п’ятиповерхового гуртожитку № 8 на 1000 місць
по вул. Суворова (Сахарова)
Інститут нагороджено орденом Леніна
Хоровій капелі студентів присвоєно звання «Народна»
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1967, 16 вересня

Хіміко-технологічний факультет розділено на два факультети: хіміко‑технологічний та факультет технології органічних речовин

1968

Завершено будівництво і введено в дію п’ятиповерховий гуртожиток
на 505 місць № 4 та шестиповерховий гуртожиток на 1104 місця
№ 10 по вул. Відкритій

1971
1971
1971

Завершено будівництво і введено в експлуатацію навчальний корпус № 4

1971
1971
1972
1972

Завершено будівництво студентської бібліотеки на 1200 місць

1972

Завершено будівництво і введено в експлуатацію дев’ятиповерховий гуртожиток № 11 на 888 місць по вул. Видова (Лукаша)

1972

Завершено будівництво спального корпусу на 250 місць у спортивно-оздоровчому таборі «Лагуна» в м. Алушті

1973, 19 червня
1973
1974

Організовано патентний відділ

1974
1975
1975, 2 серпня
1975, 3 жовтня

Завершено будівництво теплотраси студмістечка

1975
1976, 7 травня

Ректором призначено М. Гаврилюка
Завершено будівництво і введено в експлуатацію шестиповерховий гуртожиток № 6 на 328 місць для малосімейних студентів по вул. Суворова
(Сахарова)
Духовому студентському оркестру присвоєно звання «Народний»
Завершено будівництво і введено в експлуатацію навчальний корпус № 5
Завершено будівництво і введено в експлуатацію житловий будинок для
викладачів по вул. Енгельса (Коновальця) на 77 квартир

На базі відділу електронно-вимірювального приладобудування створено ОКБ
Побудовано і введено в експлуатацію 73-квартирний житловий будинок
для викладачів по вул. Енгельса (Коновальця)
Завершено будівництво навчального корпусу № 11
ОТМ м. Луцька реорганізовано у філіал інституту
Львівський ОТФ розділено на Нововолинський і Червоноградський
філіали
Завершено будівництво й облаштування комбінату харчування на 850 місць
Споруджено пам’ятний знак викладачам і студентам ЛПІ, які загинули
в роки Другої світової війни

1976

За оборонно-масову і військово-патріотичну роботу інститут нагороджено
Червоним прапором ЦК ДТСААФ УРСР

1977

Завершено будівництво і введено в експлуатацію гуртожиток № 12
на 909 місць по вул. Гайдара (Лазаренка)

1977

Інститут нагороджено перехідним Червоним прапором ЦК КПРС,
РМ СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ

1977

Інститут за роботу спортивно-оздоровчих таборів нагороджено перехідним Червоним прапором Мінвузу СРСР та ЦС ДСТ «Буревісник»

1977
1978
1978, 19 квітня
1978

Завершено будівництво навчального гаража лабораторії
Інститут нагороджено прапором Мінвузу СРСР
Організовано відділ охорони праці
Згідно з Рішенням Мінвузу УРСР й Української республіканської ради
профспілок інститут занесено на республіканську Дошку пошани

1978, 22 лютого

Організовано проблемну науково-дослідну лабораторію технології напівпровідникових датчиків

1978
1978, 13 червня

Рада Мінвузу УРСР присвоїла інституту ім’я Ленінського комсомолу
Створено науково-дослідну частину. Вона стала наступницею науково‑дослідного сектора, що існував від 1944 р.
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1979

За військово-патріотичну роботу інститут нагороджено Грамотою
ЦК ДТСААФ СРСР

1979

Створено чоловічий хор «Орфей», до складу якого ввійшли викладачі
та студенти інституту

1980, 18 листопада

Організовано галузеву науково-дослідну лабораторію пневмогідро
агрегатів

1980

Завершено будівництво 12-поверхового студентського гуртожитку № 13
на 909 місць по вул. Гайдара (Лазаренка)

1980

За діяльність студентських будзагонів інститут нагороджено Дипломом
Ради Міністрів УРСР

1980

Завершено будівництво спального корпусу на 64 місця в спортивно-оздоровчому таборі «Морське»

1981, 1 вересня

Організовано філіал кафедри інформаційно-вимірювальної техніки
при ВО «Мікроприлад»

1981
1981

Завершено берегоукріплення зони в м. Алушті

1982, 30 липня

Організовано філії кафедри радіотехнічних пристроїв при заводі
«Електрон»; кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури
при Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті
та філію кафедри автомобілів при Конструкторсько-експериментальному
інституті автобусобудівництва

1982

Інститут нагороджено Похвальною грамотою Мінвузу СРСР і ЦК профспілок

1983
1983

Завершено будівництво дослідного заводу

1983

Інститут нагороджено Похвальною грамотою Мінвузу УРСР і ЦК профспілок республіки

1983

Студентському танцювальному ансамблю «Вірність» присвоєно звання
«Народний»

1985

Завершено будівництво спального корпусу на 100 місць у спортивно-оздоровчому таборі в м. Славську

1985
1985
1986

Інститут нагороджено перехідним Червоним прапором

1986

Колектив дослідного заводу нагороджено перехідним Червоним прапором
Мінвузу СРСР і ЦК профспілок

1986
1988

Завершено будівництво їдальні на 270 місць

1989
1989

Присвоєно звання «Народний» чоловічому хорові викладачів «Орфей»

1989

Студенти інституту взяли участь у протестній акції «голодування
на асфальті» в м. Києві

1991

При інституті організовано Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників та спеціалістів народного
господарства

За підготовку кадрів Державна рада НДР нагородила інститут орденом
«Знак праці» І ступеня

Завершено будівництво восьмиповерхового студентського гуртожитку
№ 14 на 576 місць по вул. Гайдара (Лазаренка)

Інститут занесено на республіканську Дошку пошани
Завершено будівництво дев’ятиповерхового студентського гуртожитку
№ 15 на 576 місць по вул. Гайдара (Лазаренка)

Окреме конструкторське бюро перетворено на НДКІ електронновимірювальної та обчислювальної техніки
Піднято жовто-блакитний прапор над головним корпусом Львівської політехніки
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1991
1991

Створено Інститут гуманітарної освіти
Уперше демократичним шляхом обрано ректора. Ним став
проф. Ю. Рудавський

1992, 22 липня

Організовано Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

1992, 19 серпня

Створено відділення військової підготовки на базі колишнього
Львівського вищого військово-політичного училища

1992

На основі студентського клубу виник Народний дім «Просвіта», в якому
нині працює 12 колективів художньої самодіяльності

1993, 23 червня
1993, 13 серпня
1993
1994

Отримання найвищого — IV рівня акредитації
ЛПІ перейменовано на Державний університет «Львівська політехніка»
Засновано Видавництво Львівської політехніки
У вестибюлі головного корпусу встановлено меморіальний комплекс
«Борцям за волю України»

1994, листопад
1994

150-річний ювілей діяльності вищого навчального закладу

1994

Сформувався баскетбольний клуб «Політехніка — Галичина», який невдовзі увійшов до суперліги

1995
1996
1997, 15 грудня
1999

Перший випуск бакалаврів

Відновлено традицію присвоєння звань «Почесний професор Львівської
політехніки» та «Doctor Honoris Causa»

Перший випуск магістрів та спеціалістів
Військове відділення реорганізовано у Військовий інститут
До структури Львівської політехніки увійшов Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків із діаспорою. З-поміж проектів, які впроваджує
цей інститут, — проведення Загальних зборів Світового конгресу укра
їнців

2000, 11 вересня

Державному університету «Львівська політехніка» надано статус національного

2001
2001

Реорганізовано структуру Львівської політехніки. Утворено 16 інститутів

2004, лютий

Львівська політехніка нагороджена золотою медаллю у номінації
«Використання інформаційних технологій та телекомунікаційних засобів у навчальному процесі» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2004»

2004
2005, березень

Впроваджено кредитно-модульну систему навчального процесу

На базі Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних
працівників і спеціалістів створено Інститут післядипломної освіти

Львівська політехніка нагороджена срібною медаллю у номінації
«Створення системи підготовки випускників ВНЗ до конкурентних умов
ринку праці» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2005»

2007, 21 лютого
2007, березень

Помер ректор Ю. Рудавський

2007
2008, лютий

Ректором університету обрано проф. Ю. Бобала

2008, 19 жовтня

Львівська політехніка нагороджена золотою медаллю у номінації
«Інтеграція науки і освіти у вищому навчальному закладі»
на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2007»
Львівська політехніка нагороджена золотою медаллю у номінації
«Інноватика у вищій школі» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта
в Україні — 2008»
Створено Асоціацію випускників Львівської політехніки
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2008–2009

Здійснено капітальний ремонт і реорганізацію навчальних відділів
Науково-технічної бібліотеки

2009, лютий

Львівська політехніка нагороджена Великою золотою медаллю Гран-прі
лауреата Національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну
на ІХ Міжнародній виставці «Україна квітуча — 2009»

2009

Кабінет Міністрів України надав університету статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу

2009

Львівська політехніка долучилася до Великої хартії університетів на конференції в італійському м. Болонья

2009, грудень

Святкування 165-ліття Львівської політехніки за участю Прем’єр-міністра
України Ю. Тимошенко

2009, грудень

Освячення студентського храму Блаженного Олексія Зарицького
(вул. Лукаша)

2010, лютий

Львівська політехніка нагороджена золотою медаллю у номінації
«Інновації у впровадженні ІТ-технології в освітній процес»
на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2010»

2010, 24 березня

Угода про співпрацю з Міжнародною вищою школою транспорту та логістики (Польща)

2010, квітень

Отримання Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній
виставці «Сучасні навчальні заклади — 2010»

2010, листопад

Укладення угоди про співпрацю з Американським науково-технологічним
університетом (м. Бейрут, Ліван)

2011, березень

Ректор Вроцлавської політехніки Тадеуш Вєнцковський — Doctor Honoris
Causa Львівської політехніки

2011, квітень

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Винахід — 2010». Відкриття
ІТ-лабораторії від компанії «EPAM Systems»

2011, червень

Угода про співпрацю з Віденським технічним університетом (Австрія).
Угода про співпрацю з Сілезькою політехнікою (Польща)

2011, 3 липня

Відкриття пам’ятника львівським професорам, розстріляних гітлерівцями
на Вулецьких пагорбах у 1941 р.

2011, грудень

Відкриття лабораторії геодезії, геоінформатики і 3D-сканування в Інституті
геодезії. Угода про співпрацю з Вищою школою поліції (Польща)

2012, 7 лютого
2012, 27 березня
2012, 23 травня

Львівська політехніка увійшла до Топ-100 університетів Східної Європи
ІІІ Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus»
Львівська політехніка отримала три Державні премії України в галузі
науки і техніки 2011 р.

2012, 6 липня

Присвоєння відомому британському вченому Тімоті Джорджу Мейсону
звання Doctor Honoris Causa Львівської політехніки

2012, 14 вересня

Патріарх Філарет нагородив ректора Львівської політехніки Юрія Бобала
орденом святих Кирила і Мефодія

2012, 26 вересня

Нобелівський лауреат Жан-Марі Лен — Doctor Honoris Causa Львівської
політехніки

2012, 8 жовтня

Ректора Львівської політехніки Юрія Бобала нагороджено орденом
«За заслуги» III ступеня

2012, 20 листопада

Сенат Вроцлавської політехніки присвоїв звання Doctor Honoris Causa ректору Львівської політехніки Юрію Бобалу

2013, 9 лютого
2013, 14 лютого

У Львівській політехніці поновлено традицію проведення Зимового балу
Львівська політехніка увійшла до сотні кращих ВНЗ країн Східної Європи
за рейтингом «Вебометрікс»
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2013, липень

Інститут гуманітарних та соціальних наук започаткував набір студентів
на спеціальність «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»

2013, 13 вересня
2013, 22 листопада

Компанія «Bosch» відкрила сучасний навчальний центр
Львівська політехніка посіла перше місце у своїй категорії на ХІ літній
Універсіаді України

2014, 11 квітня
2014, 15 травня
2014, травень

Налагодження співпраці з Вюрцбурзьким університетом (Німеччина)

2014, 19 червня
2014, 24 червня

Урочисте відкриття університетського корпусу № 33 на вул. Театральній

«День науки — 2014» у Львівській політехніці
У складі Наглядової ради Львівської політехніки — новообраний
Президент України Петро Порошенко
Урочисте засідання Вченої ради з нагоди вручення диплому Doctor Honoris
Causa професору Краківської гірничо-металургійної академії Пйотру
Лебковскі

2014, 2 жовтня

Всесвітньовідома компанія «EPAM Systems» відкрила у Львівській політехніці ще одну лабораторію інформаційних технологій

2014, 8 жовтня
2014, 28 жовтня
2014, 31 жовтня

Міністр освіти і науки України Сергій Квіт відвідав Львівську політехніку

2014, 6 листопада
2014, 6 листопада

Форум ректорів технічних університетів України і Республіки Польща

Благодійна акція на підтримку поранених військовиків із зони АТО
«Нам лише сімдесят»: кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
святкує ювілей
В Інтернет-рейтингу репозитаріїв електронний науковий архів Львівської
політехніки посів перше місце в Україні

2014, 20 листопада

Проведення Урочистої академії та видання альбому історичних світлин
«Львівська політехніка на фотографіях» з нагоди 170-річчя від дня заснування університету

2015, 2 червня

Відомий польський економіст-реформатор Лєшек Бальцерович отримав
звання Doctor Honoris Causa Львівської політехніки

2015, липень

Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджено ректора університету
Юрія Бобала

2015, 25 вересня

Відкриття нової навчально-наукової лабораторії від американської фірми
«Cypress»

2015, 29 вересня

Розпочав роботу новий структурний підрозділ — Центр міжнародної
освіти

2015, 19 жовтня
2015, 23 жовтня
2015, 4 листопада

Відкриття нової мультимедійної аудиторії від компанії «SoftServe»

2015, 24 грудня
2016, 22 березня

Нагорода на Міжнародному форумі «Інноватика у вищій освіті — 2015»
Міжнародний симпозіум до 150-річчя від дня народження Андрея
Шептицького
Нагорода за перше місце в Універсіаді України
Львівська політехніка — третя в рейтингу українських університетів,
які готують фахівців із технічних спеціальностей

2016, 4 квітня

Відкриття навчального центру Brain Academy в Інституті комп’ютерних
наук та інформаційних технологій

2016, 5 квітня

Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій — Doctor Honoris
Causa Львівської політехніки

2016, 16 квітня

Наукові фестини у Національному університеті «Львівська політехніка»
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