
Навчання      Польщі 
Перегляньте пропозиції

в

STUDY IN POLAND - CHOOSE YOUR OFFER !!!



На запитання чи варто навчатись у Польщі?
ми ствердно відповідаємо: Варто!

Варто, тому що академічне навчання у Польщі має довгу і багату традицію, а найстаріший, діючий до сьо-
годні навчальний заклад, Ягеллонський університет в Кракові може похвалитись історією, що сягає 1364 
року. Ця традиція є солідним фундаментом польської академічної системи, яка зараз складається з понад 
450 вищих навчальних закладів з яких понад 130 є державними навчальними закладами. Різноманітність 
напрямків навчання призводить до того що кожна зацікавлена навчанням у Польщі особа знайде тут 
щось для себе. З року в рік серед загальної кількості студентів, яка сягає 2 мільйонів осіб, росте кількість 
іноземців. Притягують їх сюди прекрасні різноманітні можливості здобуття знання і також свідомість 
того, що завдяки реалізованому у Польщі триступеневому процесові навчання: ліценціат, магістерське 
навчання, докторат та Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ECTS) всі студен-
ти, які навчаються у Польщі (як поляки так і іноземці) можуть без жодних проблем продовжувати нав-
чання в інших країнах Європейського Союзу. Варто подумати про навчання у Польщі також і через те, що 
на фоні інших країн ЄС вартість навчання і проживання тут відносно не висока, якість життя задовільна, 
і Польща є країною з великою кількістю цікавих місць, де щороку відбуваються багато захоплюючих куль-
турних і спортивних подій, і ставлення поляків до іноземців найкраще передає старе польське прислів’я 
«Гість в дім Бог в дім».
Запрошуємо до Польщі. Дійсно варто!

Варто навчатись у Польщі!

ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Бакалаврська програма (ліценціат): Польсько — українські студії. Пограниччя та сусідство в Європі 
Магістерська програма: Польсько — українські студії. Європейська перспектива

Навчання на початковому етапі наших інтердисциплінарних програм здійснюється українською мовою. 
Водночас студенти інтенсивно вивчають польську мову.

Наші координати: 

ukrainoznawstwo@uj.edu.pl

www.spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

 www.facebook.com/spu.spu.39

Тематика занять:  
міжнародні відносини
історія Центрально-Східної Європи
європейська інтеграція
багатокультурність та міжкультурний діалог 
суспільно-політичні трансформації у Польщі

Наші переваги:
навчання в одному із найбільших навчальних  
та культурних центрів Польщі;
можливість отримати диплом одного із найпрестижніших вишів Європи
інтенсивний курс польської та обраної іноземної мови 
участь в конференціях та проектах наукового студентського кола 
можливість участі у міжнародній програмі обміну студентів із 
країнами ЄС Еразмус 
можливість набути практичні навички під час обов’язкових практик  
в інституціях, що співпрацюють з нашою кафедрою

Запрошуємо на навчання у найстарішому польському вищому 
навчальному закладі — Ягеллонському університеті за програмами: 

https://www.facebook.com/spu.spu.39
http://www.spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl


http://vk.com/uniwersytet_lodzki
http://smart.uni.lodz.pl
http://iso.uni.lodz.pl


TRZY DYPLOMY W PIĘĆ LAT! MAGISTER PRAWA, LL.B. ORAZ LL.M.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu* oraz Wydział Prawa 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oferują unikatową w skali europejskiej możliwość 
równoczesnego studiowania dwóch systemów prawnych w dwóch państwach oraz w dwóch językach. 

Pięcioletnie studia prowadzone są na kierunku wspólnym Magister Prawa oraz na równolegle oferowanych 
kierunkach Bachelor oraz Master of German and Polish Law.

Więcej na: prawo.amu.edu.pl
*Jedyny wydział prawa w Polsce z najwyższą oceną A+.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów w ramach letnich kursów 
Viadrina Law Track umożliwiamy rozwinięcie i pogłębienie znajomości 
języka niemieckiego oraz języka polskiego

Przed naszymi absolwentami otwieramy szerokie perspektywy kariery 
zawodowej w Polsce, Niemczech oraz na arenie międzynarodowej.

studia trzykrotnie nagrodzone certyfikatem „Studia z przyszłością” oraz „Laurem 
Europejskim” i „Laurem Innowacyjności”

dyplom magistra prawa uprawniający do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących  
do odbywania aplikacji prawniczej

zajęcia prowadzone są przez polskich i niemieckich wykładowców

studenci zdobywają wiedzę z prawa polskiego, niemieckiego i międzynarodowego 

zajęciach odbywają się w budynkach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach (miasta sąsiadujące)









http://prawo.amu.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 2018 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

www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Kksu-E0vrFI
https://youtu.be/R6Ci5uUGz8A?t=2
mailto:matinf@uj.edu.pl
http://www.matinf.uj.edu.pl
http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/stypendium-mertensa
http://www.erk.uj.edu.pl
http://www.erk.uj.edu.pl


FIZYKA

ASTRONOMIA

STUDIA INDYWIDUALNE
(fizyka, astronomia)

ZASTOSOWANIA FIZYKI
W BIOLOGII I MEDYCYNIE
Biofizyka molekularna
Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Fizyka medyczna
Neuroinformatyka

EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI
OKULAROWEJ I OPTOMETRII
www.esooio.uw.edu.pl

GEOFIZYKA W GEOLOGII
www.gwg.uw.edu.pl

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
www.nano.fuw.edu.pl

ENERGETYKA
I CHEMIA JĄDROWA
atom.chem.uw.edu.pl 

Wydział Fizyki UW należy
do elitarnej grupy A+
najlepszych jednostek
naukowych w Polsce

www.fuw.edu.pl

Wydział
Fizyki
Uniwersytetu
Warszawskiego
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http://fuw.edu.pl


http://www.wsei.lublin.pl/
http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/ua/


http://upjp2.edu.pl


http://www.wsb.pl/ukrainian/


Висока якість навчання, різноманітність освітньої пропозиції, а також тісна співпраця органів місцевого самоврядування і 
вищих навчальних закладів, розміщують Білосток серед числа академічних осередків в країні, які динамічно розвиваються.

Вузи постійно розширюють науково-дидактичну базу, інвестуючи в сучасну інфраструктуру і академічні кадри, планують 
і реалізовують ряд проектів в співробітництві із закордонними осередками. Також динамічно розвивається саме місто, за-
охочуючи випускників залишатись в Білостоку і пов’язати з ним своє подальше майбутнє.

У Білостоку діє кільканадцять різного виду вищих навчальних закладів, як державних так і не державних. Щось для себе 
знайде тут як точний розум, так і гуманітарії, артисти і спеціалісти. Найстаріші вузи Білостоку – Політехніка і Медичний 
університет, можуть похвалитися майже 70-літньою традицією навчання. Університет в Білостоку має вже понад 20 років, 
хоча слід пам’ятати, що раніше, протягом близько 30 років, він діяв як філія Варшавського університету.

Політехніка Білостоку виникла в 1949 році. Ми можемо похвалитись довголітньою традицією навчання інженерів і молодих 
науковців. Зараз на семи факультетах Політехніки Білостоку навчається близько 8,5 тисяч студентів. 660 наших викладачів 
це практики і експерти у своїх галузях. Ми маємо сім факультетів: Архітектури, Будівництва і інженерії середовища, Елек-
тричний, Інформатики, Механічний, Інженерії управління, а також Заміський лісовий факультет (з огляду на свою спеціа-
лізацію розташований в Гайнівці, в серці Біловезької пущі).

Від архітектури, автоматики і робототехніки, будівництва, інженерії середовища, електротехніки, інформатики, логісти-
ки, механіки і машинобудування до управління і лісівництва. Політехніка Білостоку пропонує близько 30 привабливих 
напрямів навчання. Частину з них ми ведемо англійською мовою: construction and building systems engineering, logistics, 
mechatronics, management.

Медичний університет в Білостоку є державним вищим навчальним закладом, заснованим в 1950 р. Це престижна школа, 
яка динамічно розвивається і яка щороку займає високі місця в загальнопольських рейтингах вищих навчальних закладах. 
Зараз на трьох факультетах: Лікарському факультеті з відділом стоматології і відділом навчання англійською мовою, Фарма-
цевтичному факультеті з відділом лабораторної медицини та Факультеті наук про здоров’я навчається майже 5000 студен-
тів, в тому числі близько 300 англійською мовою. Університет володіє професійними науково-дидактичними кадрами, які 
забезпечують високі стандарти теоретичного і практичного навчання. Ефектом такого стандарту навчання є провідні місця 
серед медичних вузів в країні при здачі Лікарського підсумкового іспиту (LEK) і Підсумкового лікарсько-стоматологічного 
іспиту (LDEK). Місцезнаходження вузу це XVIII – віковий палац Браницьких, розташований в центрі міста і оточений па-
лацовим садом.

Університет в Білостоку це найбільший вуз у регіоні (близько 12 тисяч студентів!), який найшвидше розвивається. Створює 
студентам широкі можливості розвитку: всебічність освітньої пропозиції: близько 30 напрямів навчань, близько 100 спеці-
альностей і близько 70 видів післядипломних навчань; для математично-природничих напрямів: сучасний кампус з доско-
налими умовами для навчання та лабораторним обладнанням має вимір XXI віку; має шість габілітаційних повноважень 
і 11 докторських; ініціатор і лідер Мережі університетів прикордонної зони, що охоплює вузи з Польщі, Білорусі, України, 
Литви і Росії - гарантія інтенсивного співробітництва зі Сходом; понад 220 міжнародних договорів про співробітництво з 
вузами зі всього світу.

Чому ще тут варто навчатися?
У Білостоку живеться краще, ніж в інших великих містах, це визнає багато туристів і студентів. З однієї сторони час тече 
тут немовби спокійніше. Завдяки справно діючій міській комунікації ми не проводимо декілька годин щодня в заторах, а 
цей час ми можемо присвятити зустрічам зі знайомими, розвитку інтересів, екскурсіям за місто і т. д. Ми знаємо як в нату-
ральний спосіб плавно пов’язати принципи руху «слів» з найновішими досягненнями техніки. Практично весь центр міста 
охоплений мережею безкоштовних хот-спотів, завдяки чому, напр., можна користуватися інтернетом, сидячи в кафе на 
міському ринку або гуляючи по Бульварах. З іншого боку витрати на проживання в Білостоку нижчі, ніж в інших містах, що 
додатково дозволяє радіти і насолоджуватись життям. Тут кожен знайде щось для себе: концерти, школи танцю, спортивні 
клуби, скейтпарки, аматорські театри, галереї мистецтва, майстерні готування, ремісництво, клуби, паби, дискотеки, пле-
нерні вечірки та ін. Достатньо лише озирнутись. Пам’ятаючи про корені, місто дбає також про традиції багатьох культур і 
національностей, які колись проживали у Білостоку.

Білосток це також дружелюбне місто для інвесторів і молодих підприємців, яке бачить в них своє майбутнє. Про це свідчать 
інвестиції в економічну інфраструктуру - будівництво Науково-технологічного парку Білостоку, повернення до життя бюро 
кооперації центру, а також створення підзони Сувальської спеціальної економічної зони.

Колонтитул:       www.bialystok.pl       facebook.com/Wschodzacy.Bialystok     facebook.com/StudiujWBialymstoku/

Білосток 
– тут варто навчатися!

©UM Białystok/Dawid Gromadzki

https://www.facebook.com/StudiujWBialymstoku/

