
Навчання      Польщі 
Перегляньте пропозиції

в

STUDY IN POLAND - CHOOSE YOUR OFFER !!!



АРХІВIСТИКА, УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ  
ТА ІНФОБРОКЕРСТВО

ЖУРНАЛІСТИКА ТА СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

ФІЛОСОФІЯ

ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

ЦЕРКОВНА МУЗИКА 

НАУКИ ПРО СІМ’Ю

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ТУРИЗМ ТА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ

КАНОНІЧНЕ ПРАВО

ТЕОЛОГІЯ

Навчання  
в серці Кракова!

upjp2.edu.pl

www.upjp2.edu.pl


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

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

Заявку на участь у конкурсі можна подати від 1 травня до 15 червня 2019 за допомогою 
формуляра, доступного на інтернет сторінці Факультету

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

https://www.youtube.com/watch?v=Kksu-E0vrFI
https://www.youtube.com/watch?v=R6Ci5uUGz8A&feature=youtu.be
mailto:matinf@uj.edu.pl
http://www.matinf.uj.edu.pl
http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/stypendium-mertensa
http://www.matinf.uj.edu.pl
http://www.matinf.uj.edu.pl


https://www.gwsh.pl/ua


Вища Школа Туризму  
і Готельної справи  

в Гданську

Пропозиція навчання:
Напрям ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
I. НАВЧАННЯ І СТУПЕНЯ (бакалаврат) (денна і заочна)
■  Гастрономія і дієтологія
■  Менеджер сільського туризму
■  Міжнародний туристичний бізнес
■  Оздоровчий туризм
■  Менеджмент в готельному господарстві і гастрономії
■  Management in the Hospitality Industry - (навчання англійською мовою)
■  Управление в гостиничном и ресторанном бизнесе (навчання російською мовою)

II. НАВЧАННЯ ІІ СТУПЕНЯ (магістратура) (денна і заочна)
■  Оздоровчий туризм з дієтологією
■  Менеджмент в туристичному секторі
■  Управління гастрономією
■  Менеджмент в готельному господарстві
■  Організація заходів
■  International Tourism Management - (навчання англійською мовою)
■  Тренер здорового способу життя

III. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА (аспірантура) 
■  Управління готельним господарством і гастрономією
■  Дієтологія
■  Управління об’єктами сектора охорони здоров’я

IV. ПРОГРАМА MBA
■  Управління сектором готельної справи 
■  Управління комерційною нерухомістю

V. КУРСИ:
■  Управління туризмом в регіоні
■  Організація заходів
■  Менеджер готельного господарства
■  Менеджер гастрономії
■  Менеджер сільського туризму 
■  Медичне обслуговування туриста 
■  Офіціант
■  Сомельє
■  Курс польської мови для іноземців

НАБІР онлайн на сайті www.wstih.pl

це єдиний в Польщі вищий навчальний заклад, який вже понад 
20 років зосереджується виключно на спеціальному навчанні 
співробітників для туризму і готельного господарства. За цей 
час її стіни покинули близько 12 тисяч випускників, які значно 
сприяють розвитку туризму в нашому регіоні.

Вища Школа Туризму і Готельної справи готує працівників, які можуть прийняти виклики сучасного ринку праці, 
поширюючи між студентами зобов’язання шанування правди, незалежності, креативності, відкритості, творчого 
мислення, поваги, доброти, толерантності, надійності, чесності, відповідальності і лояльності.

Наша перевага – це індивідуальний підхід до студента та прагнення розділити теорію і практику у галузі туризму, 
рекреації, готельного господарства, гастрономії та охорони здоров’я.

www.wstih.pl
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Zdobądź wiedzę 
i doświadczenie 

w tym samym czasie!

Anna Huk
Guests Relation Manager/ Training Manager

anna.huk@hilton.com

HILTON GDAŃSK
T: +48 58 77 87 366
F: +48 58 77 87 300

ul. Targ Rybny 1
80-838 Gdańsk
hiltongdansk.pl

hilton.com

80-239 Gdańsk
Miszewskiego12/13 
58 520-26-14 w. 165

wstih@wstih.pl  
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https://www.wstih.pl/oferta-edukacyjna


READY TO

WYŻSZA SZKOŁA
TURYSTYKI 
I HOTELARSTWA
W GDAŃSKU

www.wstih.pl

Innowacyjny program nauczania 
opracowywany 
wspólnie z praktykami 
branży turystycznej Oferujemy: 

studia I stopnia (licencjackie)
studia II stopnia (magisterskie) 

studia podyplomowe (roczne) 

Specjalności: Zarządzanie w Hotelar-
stwie i Gastronomii, Gastronomia i Dietety-

ka, Turystyka Zdrowotna, Organizacja Eventów, 
Międzynarodowy Biznes Turystyczny, Trener 

Zdrowego Stylu Życia. 

Jednocześnie WSTiH proponuje szeroki wachlarz pro-
fesjonalnych szkoleń i kursów, prowadzonych przez 

znakomitych ekspertów-praktyków.

Koncentrujemy się na kształceniu w obszarach:
- zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, 
- turystyka zdrowotna z dietetyką,  
- turystyka spa&wellness, medyczna, 

uzdrowiskowa, sportowa, agroturystyka,
- organizacji eventów, 
- bezpieczeństwo w turystyce,
- zarządzanie destynacjami i in. 

Pełna oferta na stronie 
www.wstih.pl/oferta-
edukacyjna

PRACUJ Z NAJLEPSZYMI

W NAJLEPSZEJ MARCE HOTELARSKIEJ

U NAS ZNAJDZIESZ

KARIERĘ

ROZWÓJ

ZABAWĘ

strona 3strona 2
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