Историческая справка
26 января 1998 года
основан Институт управления
природными ресурсами
1998 год
началась подготовка
бакалавров и специалистов
по направлению «Геодезия,
картография
и землеустройство»
1999 год
началась подготовка бакалавров
по направлению «Менеджмент»
11 октября 2005 года
институт аккредитован
по III уровню аккредитации
2010 год
создан Коломыйский колледж
Института управления природными
ресурсами
2011 год
Институт и Колледж вошли в
структуру высшего учебного
учреждения «Университет
экономики
и права «КРОК»

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:
м. Коломия, вул. Тютюнника, 11-а, тел. (03433)7-07-18;
066 409 85 09; 098 779 80 73
сайт: iupr.krok.edu.ua
ел. пошта: krok_iupr@ukr.net

More information about the Institute and
admission procedure is available under the
following address:
11-A Tyutiunnyk St, Kolomyia, Ivano-Frankivsk region, Ukraine,
Institute for Land Resources Management
or contact us through the following e-mail address:
krok_iupr@ukr.net or tel: (03433)7-07-18;
+38 066 409 85 09; +38 098 779 80 73
Visit us at: iupr.krok.edu.ua

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
г. Коломыя, ул. Тютюнника, 11-а, тел. (03433)7-07-18;
+38 066 409 85 09; +38 098 779 80 73
сайт: iupr.krok.edu.ua
ел. почта: krok_iupr@ukr.net

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
WE INVITE YOU TO STUDY

January 26, 1998 – Institute for
Natural Resources was founded;
1998 – training of would-be BSc
and Specialists in “Geodesy,
Cartography and Land
Management” was started;
1999 – training of would-be BA
in “Management” was started;
October 11, 2005 – the Institute
is accredited by the third level of
accreditation;
2010 – Kolomyia College of the
Institute for Natural Resources
has been established;
2011 – the Institute and College
became a part of a large
educational corporation –
“KROK” University

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
“KROK” UNIVERSITY
INSTITUTE FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Brief Historical Background

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Історична довідка
26 січня 1998 рік
засновано Інститут управління
природними ресурсами
1998 рік
започатковано підготовку
бакалаврів та спеціалістів
за напрямом «Геодезія, картографія
та землевпорядкування»
1999 рік
започатковано підготовку бакалаврів
за напрямом «Менеджмент»
11 жовтня 2005 рік
Інститут акредитовано
за ІІІ рівнем акредитації
2010 рік
створено Коломийський коледж
Інституту управління природними
ресурсами
2011 рік
Інститут та Коледж увійшли в
структуру Вищого навчального
закладу «Університет економіки
та права «КРОК»

