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Politechnika Rzeszowska zainwestowała w
nowoczesną infrastrukturę lotniczą

28 czerwca br. w Ośrodku Kształcenia Lotniczego
odbyła się konferencja naukowa "Perspektywy rozwoju współpracy przemysłu lotniczego
i Politechniki Rzeszowskiej" podsumowująca projekt doposażenia i rozbudowy Ośrodka
Kształcenia Lotniczego. Dzięki środkom finansowym w wys. ponad 37 mln. zł. przekazanym
przez PARP rozbudowano infrastrukturę Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz doposażono
go w sprzęt spełniający obecne wymogi bezpieczeństwa i szkoleniowe.
Projekt pn. "Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej [...]
" o wartości blisko 40 mln. zł pozwolił na budowę nowego pasa startowego, drogi kołowania dla
samolotów i kontenerowej stacji paliw lotniczych. Na terenie Ośrodka powstał także hangar
postojowy dla samolotów i budynek dla nowych symulatorów lotów. Ponadto zakupiono m.in 9
samolotów, nowoczesne symulatory lotów i silniki lotnicze. Ta infrastruktura jest przeznaczona
głównie do szkoleń studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalności pilotaż, w zakresie
zintegrowanego szkolenia do licencji pilota samolotowego liniowego oraz pozostałych specjalności
tego kierunku, w zakresie licencji mechanika lotniczego.

Nowe samoloty - Liberty XL2 i Piper Seneca V posiadają uprawnienia do odbywania lotów zarówno
z widocznością ziemi jak i lotów nocnych wg wskazań przyrządów. Dzięki temu mogą być
wykorzystywane we wszystkich fazach szkolenia studentów. Zakupiony również został
jednosilnikowy samolot ZLIN 242L, który przeznaczony będzie do podstawowego i zaawansowanego
szkolenia i nauki pilotażu oraz nauki i treningu akrobacji.
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