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Collegium Da Vinci (CDV) – це внз 
з сильною позицією на ринку 
освіти в Польщi, це унiверситет, 
заснованй на інноваціях, співпраці  
з бізнесом і турботі про макси-
мальний комфорт навчання.

З 1996 року, ми піклуємося про те, щоб пропоновані  
нами спеціальності створювалися відповідно до 
потреб ринку, а програма навчання була розроблена 
в співпраці з працедавцями і діловими партнерами.

Надаючи щоденні, прямі контакти до підприємців 
і власників фірм, ми вважаємо, що наш внз 
є першим, важливим етапом в кар’єрі.

Ми прагнемо до того, щоб, принаймні, 95% наших 
випускників після закінчення навчання пов’язали 
свою кар’єру з вибраною спеціальністю.

Нам вже довірилися 20 000 студентів.

СDV це:

• Бiльше 20 років досвiду на освітньому ринку.

• Європейський диплом та сучасні методи  
навчання.

• Висококваліфіковані викладачі i досвіченi  
фахівці – практики.

• 70% практичних занять.

• Перспективнi спецiальностi, якi гарантують 
швидке працевлаштування.

• Сучасна матерiально-технічна база: лабораторії 
Xbox, фокус студія, корти для сквоша i т.п.

• Міжнародна атмосфера, студентські обміни.

• Активне студентське життя.
 

Цiкавicть i СDV

• З досвіду ми знаємо, що наука, отримана в ре-
зультаті цікавого навчання, триває цiле життя.

• Наші викладачі можуть зацікавити студентів.

Розпочни свою професійну кар’єру
з навчання, яке дає більше,
ніж просто знання. 

Вибери з сучасної освітньої програми CDV 
ідеальну спеціальність для себе на рiвнi бакалавра, 
магістратури і післядипломної освіти.

бакалавр англійською мовою
• Information Technology

• Urban Management 

бакалавр польською мовою
• Консалтинг і Коучинг

• Графіка

• Інформатика

• Mediaworking (Інтернет-маркетинг)

• Креативний менеджмент

• Iнформатичнi Технології управління

• Розробка ігор та інтерактивних медіа

• Графіка комп’ютерних ігор

Отримай безкоштовну пiдтримку координатора iноземних студентiв   + 48 697 691 914 (viber)       admissions@cdv.pl

  Collegium Da Vinci-высшее образование в Польше        CDV-Сollegium Da Vinci        collegium_da_vinci       cdv_united

https://cdv.pl/
https://cdv.pl/
https://www.facebook.com/collegiumdavinci/


Навчання в Польщі. 
Варшава – столиця студентського життя!

Експерти Інтернет сервісів відмічають, що молодь все частіше при виборі напряму навчання, звертає увагу на 
перспективи працевлаштування. Який вищий навчальний заклад обрати, а головне чи навчатись в Україні чи за 
її межами? Сьогодні, подібні питання задають собі випускники шкіл, яким потрібно зробити нелегкий вибір після 
закінчення школи. Ось вже багато років підряд, Польща залишається провідною країною, яку обирають українські 
випускники для навчання за кордоном. Обумовлено це доступністю цінової політики порівняно з іншими країнами 
Європи, подібністю мови та культури, а головне – високим рівнем отриманих знань.

Сучасні студенти прагнуть отримувати міждисциплінарні теоретичні знання в поєднанні з практичними вміннями. 
Останні дослідження показали, що найбільшими польськими фірмами керують інженери, саме таких спеціалістів 
підготовлює Університет екології і управління у Варшаві. УЕіУ з більш ніж 20 -річним досвідом, пропонує навчання 
на двох факультетах, з близько 40  спеціальностями. У вузі працює 300 кваліфікованих співробітників і навчається 
біля 3000 студентів. Всі напрями підготовки отримали схвальну оцінку якості освіти від Польської акредитаційної 
комісії. Треба відмітити, що серед приватних навчальних закладів, УЕіУ - єдиний Університет у Варшаві, який 
здійснює магістерську підготовку на напрямі Архітектура та Дизайн Інтер’єру. Крім того студенти часто обирають такі 
напрями підготовки, як: архітектура, ландшафтна архітектура, будівництво, громадське здоров’я, дизайн, охорона 
навколишнього середовища, управління, механіка і машинобудування, управління і інженерія виробництва.

Для студентів з України, влітку організовуються інтенсивні курси польської мови, навчання проходить щоденно, 
включаючи практичні поради, ознайомлення з Варшавою і допомогу куратора іноземних студентів. Після закінчення 
курсу учасники отримують сертифікат. Наявність в УЕіУ власних гуртожитків, а також можливість навчатись на 
польській або англійській мові, з кожним роком все більше приваблює закордонних студентів. 

Згідно звіту Міністерства науки та вищої освіти Польщі, випускники напряму Управління УЕіУ знаходять працю 
в середньому за 2 дні, це набагато швидше у порівнянні з іншими вищими навчальними закладами Варшави. 
Випускники інших вишів, в середньому шукають працю близько 78 днів. Після працевлаштування, середня заробітна 
плата випускника напряму управління УЕіУ, становить 3067 злотих/місяць, більше ніж середня заробітна плата 
у Мазовецькій області, котра становить 2965 злотих/місяць. Інвестуйте в своє майбутнє, обирайте навчальний заклад 
свідомо і отримуйте гідну заробітну плату за вашу працю. Запрошуємо на навчання до нас, залишились останні місця!

Університет екології і управління у Варшаві
вул. Ольшевска 12,   00-792 Варшава

тел.:    +48 (22) 875 30 21       +48 (22) 825 80 35

www.ua.wseiz.pl e-mail: rekrutacja.uk@wseiz.pl

http://ua.wseiz.pl


http://wsinf.edu.pl/ua
http://wsinf.edu.pl/ua
https://www.facebook.com/wsinf


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.

https://wstih.pl
https://wstih.pl
https://www.facebook.com/wstih/


https://www.wsb.pl/ukrainian/


Інновації у навчанні у Любліні

ВШЕІ пропонує навчання 
польською мовою на напрямках:

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 

ЕКОНОМІКА 

МЕНЕДЖМЕНТ

ЛОГІСТИКА 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСИ

ПСИХОЛОГІЯ

ПЕДАГОГІКА

ТРАНСПОРТ 

МЕХАНІКА І МАШИНОБУДУВАННЯ

ІНФОРМАТИКА 

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА І СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ІНЖЕНЕРА АБО МАГІСТРА

ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ОТРИМАТИ ДИПЛОМ ЛІЦЕНЦІАТА

Студенти мають на вибір загалом
55 привабливих спеціальностей

WSEI
Вища школа економіки і iнновацій

в Любліні (Польща)

www.rekrutacja.wsei.lublin.pl\ua

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (POLSKA)
+48 81 749 32 06 rekrutacja.ukraina@wsei.lublin.pl

контакт:

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

