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ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КРАКОВІ
Факультет математики та інформатики

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕКРУТУВАННЯ:

Сайт для кандидатів: www.rekrutacja.uj.edu.pl
Електронна Реєстрація Кандидатів ЯУ: www.erk.uj.edu.pl 

Навчання I i II ступенів:

НАПРЯМИ: 
інформатика 

аналітична інформатика 
математика 

комп’ютерна математика

інформатика – спеціальності 
прикладна інформатика (II ступінь) 

інженерія програмного забезпечення (II ступінь) 
моделювання, штучний інтелект та управління (II ступінь) 

машинне навчання (II ступінь)

математика – спеціальності  
фінансова (II ступінь) 

математика в економіці (I ступінь) 
вчительська (II ступінь) 

загальна (I ступінь) 
прикладна (I і II ступені) 
теоретична (I і II ступені) 

Pure and Applied Mathematics (II ступінь, навчання англійською мовою)

НАШІ СИЛЬНІ СТОРОНИ:
високий науковий рівень та дружня атмосфера

добре обладнані комп’ютерні лабораторії
сучасна будівля з системою кондиціонування

стажування та співпраця з провідними ІТ-компаніями
програма Erasmus

успіхи студентів в міжнародних змаганнях
гарантія привабливої і добре оплачуваної  роботи після закінчення навчального закладу

Новинка – Стипендія iменi Франциска Мертенса для олімпійських спортсменів iз-за кордону 
найвища категорія A + (MNiSW) Міністерство науки та вищої освіти

Познайомся з нашим факультетом

Чому варто тут навчатися?

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
тел.: +48 12 664 66 29,  +48 12 664 75 08        факс: +48 12 664 66 75

e-mail: matinf@uj.edu.pl         www.matinf.uj.edu.pl

www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Kksu-E0vrFI
https://www.youtube.com/watch?v=R6Ci5uUGz8A
http://www.matinf.uj.edu.pl
http://www.erk.uj.edu.pl


Вища школа економіки і інновацій в Любліні – це найбільший приватний ВНЗ у східній Польщі, відомий 
практичною підготовкою до професії і широким співробітництвом із підприємствами. Вища школа 
економіки і інновацій вже кілька років реалізовує програми навчання практичного профілю, які готують 
випускника до входу на сучасний ринок праці. Студент може самостійно формувати свою освітню стежку, 
тому що навчання у Вищій школі економіки і інновацій відрізняється від застарілих форм академічних 
навчань. Завдяки цьому, випускники Вищої школи економіки і інновацій дуже швидко знаходять своє 
місце на ринку праці. Згідно з економічною активністю випускників, 89 відсотків наших випускників 
працюють і дуже добре підготовлені до роботи.
Вища школа економіки і інновацій проводить навчання польською мовою за напрямками: адміністрація, 
внутрішня безпека, економіка, менеджмент, логістика, бухгалтерський облік і фінанси, психологія, 
педагогіка, транспорт, механіка і машинобудування, інформатика, сестринська справа та спеціальна 
педагогіка, після закінчення яких можна отримати диплом ліценціата (бакалавра), магістра або 
інженера. Загалом студенти мають на вибір 64 привабливі спеціальності. Окрім того, ВНЗ проводить 
навчання англійською мовою на 4 напрямках: економіка, менеджмент, інформатика і сестринська 
справа. Англомовне навчання розпочали понад 200 осіб з 25 країн світу.
За 17 років своєї діяльності ВНЗ створив власну професійну дидактичну базу, надзвичайно добре 
обладнану аудіовізуальним і мультимедійним устаткуванням, яка дозволяє здійснювати освітній 
процес на високому рівні і наукові та дослідні проекти – на дуже високому рівні. Вища школа економіки і 
інновації також має власний студентський гуртожиток на 300 осіб, з окремою кухнею та ванною в кожній 
кімнаті. На території студентського гуртожитку доступною є пральня самообслуговування, ресторан, 
продовольчий магазин і перукарня, а для  осіб, які володіють транспортними засобами – підземний 
паркінг.
Високий рівень навчання у Вищій школі економіки і інновацій знаходить віддзеркалення в думках 
незалежних установ, які оцінюють якість навчання вищої освіти. Отримані сертифікати підтверджують 
визнання нашого ВНЗ як такого, що здійснює освітній процес на високому рівні, активно підтримує своїх 
студентів і випускників під час вирішення професійних проблем і реалізації цілей на ринку праці. У 
2017/2018 академічному році Вища школа економіки і інновацій знаходилась серед найпопулярніших 
ВНЗ Польщі. У межах всієї Польщі зайняла 11 місце серед приватних ВНЗ, які проводять набір на 
стаціонарне і заочне навчання.

+48 81 749 32 06

http://www.wsei.lublin.pl
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