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РЕКОМЕНДОВАНІ ШКОЛИ
ТА УНІВЕРСИТЕТИ

ПРОЕКТ «УЧЕНЬ-СТУДЕНТ» повстав з ціллю створення всіх

необхідних можливостей  для учнів та студентів з України,

які хочуть навчатися в Польщі.

Це відповідь, на попит зі сторони польських шкіл та

університетів на молодь з інших країн. Наш проект

присвячений учням 9-10 класів, а також випускникам 11

класів.

В нашому рейтингу знаходяться відомі та найближчі до

українського кордону польські школи та університети.

 Ви знайдете тут як державні так і приватні школи та вищі

навчальні заклади, з великим виборем спеціальностей і

профілів.

 

 

Чим наш проект відрізняється інших проеків
про навчання в Польщі?

ПРОЕКТ
«УЧЕНЬ-СТУДЕНТ»

Р Е К Р У Т А Ц І Я  У Ч Н І В  Д О  Ш К І Л  Т А  В Н З

www.aktywatorbiznesu.com



ДЕРЖАВНА ВИЩА
ШКОЛА СХІДНОЇ

ЄВРОПИ В ПЕРЕМИШЛІ
(PWSW)

Складається з Нового та Східного корпусів з

величезною університетською аудиторією (яка

вміщує понад 200 осіб, обладнана

високоякісною стереосистемою та

безпровідним обладнанням 

для синхронного перекладу).

Університет надає безкоштовне навчання на

бакалавратські та інженерні дисципліни,

аспірантуру та з 2019 року  -  навчання на

магістра. На гуманітарних факультетах

навчання триває шість семестрів 

(3 роки), технічних - сім (3,5 роки), а на

магістерських - ще два роки навчання.

Випускники PWSW можуть отримати дипломом

бакалавра, інженера або магістра. Випускники

першого циклу (бакалаври) можуть

продовжувати навчання на додатковому -

другому циклі (магістратурі) в будь-якому

університеті в Польщі та за кордоном.

 

Заснована в 2001 році на у
колишньому історичному палаці
Любомирських.

- 5 великих аудиторій (по 60 осіб)

- 10 кімнат для тренінгів та семінарів (по 30

осіб),

- 13 науково-дослідних лабораторій, оснащених

найсучаснішим обладнанням

- 3 комп'ютерні лабораторії, серверні кімнати

та фізична лабораторія.

 

Бібліотека цього університету - це сучасний

бібліотечний комплекс: оренда книг,

комп'ютерні каталоги, головний читальний та

комп'ютерний зал з доступом до Інтернету та

архівів. Комп'ютерний читальний зал з

наявністю правової інформаційної системи LEX,

Elsevier, EBSCO, Springer, Wiley-Blackwell,

Scopus,  Nature, Science та Web of Knowledge.

 

 

Технічний Корпус
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Програма для студентів і

працівників університету,

який підтримує міжнародне

співробітництво вищих

навчальних закладів, дає

можливість студентам

виїхати за кордон на частину

навчання і практики.

Erasmus:
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- Aнглійська філологія

- Архітектура інтер'єру

- Безпека та виробництво продуктів харчування

- Історія

- Інформаційні технології в бізнесі

- Інженерія виробництва косметики та добавок

- Екологічна інженерія

- Транспортно-логістична інженерія

- Прикладна лінгвістика

- Мехатроніка

- Політологія

- Польська філологія

- Графічний дизайн

- Соціологія

- Міжнародні відносини 

 

ФАКУЛЬТЕТИ:

Гуртожиток розташований навпроти

університету на відстані 20 м. Високий

стандарт, повністю обладнана кухня,

дофінансування для студентів котрі живуть в

гуртожитках.

 

 

ГУРТОЖИТКИ

Лише 13 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :

www.projektuczen.com
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WSPIA РЯШІВСЬКА
ВИЩА ШКОЛА

Найстаріший приватний університет на

Підкарпатті та один з найбільших у Польщі,

створений у 1995 році. Один з небагатьох

приватних навчальних закладів, що дає ступінь

магістра, саме він знаходиться в першій  трійці

кращих у Польщі.

Університет завжди користувався шаленою

популярністю оскільки з кожним роком

налічується близько 2 тисяч. нових студентів. 

Один з найсучасніших і найкрасивіших кампусів

в Польщі, розташований в центрі Жешува.

Перший і другий цикл навчання (бакалавр і

магістр) - денна та заочна форми.

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

АДМІНІСТРАЦІЯ: Захист інформації, Митна та

податкова адміністрація, Державне управління, Е-

адміністрація, Управління внутрішньої безпеки,

Організація та ресоціалізація соціальної роботи,

Міжнародні відносини, Адміністрація компанії,

Фінанси та бухгалтерський облік.

 

УПРАВЛІННЯ: Управління бізнесом, Управлінський

менеджмент, Право-економічні інструменти

управління бізнесом, Бухгалтерський облік та

фінансовий менеджмент з елементами

контролінгу, Управління персоналом, Управління

бізнесом

 

ПРАВО:

Додаткове навчання, загальне навчання

 

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА:

Служби громадської безпеки, Криміналістика та

кримінологія, Запобігання злочинності, Кризове

управління, Національна безпека

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТИ
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Замість традиційного будівництва, відомого як

«гуртожиток», це був єдиний у Польщі

університет, який створив багатоквартирний

студентський будинок. Вона складається з 43

квартир, які є власністю WSPiA Ряшівської

Вищої Школи. Їх загальна площа складає понад

3300 м2. Гуртожиток може використовувати

250 студентів денної форми навчання.

Квартири коледжів дешевші, ніж гуртожитки, а

також від традиційного житла. Ціна змінюється

залежно від кількості людей, які проживають в

квартирі. Одномісні, двомісні та тримісні

квартири. 

У вартість проживання також входять послуги

(вода, електрика, газ) і необмежений доступ 

до Інтернету.

 

 

ГУРТОЖИТКИ

Лише 93 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :
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Газета "ESEMES"

Цікаві інтерв'ю, рецензії, колонки, новини з

студентського життя, інформація про те, як

шукати роботу за кордоном і т.д. Студенти, що

беруть участь у редагуванні журналу, беруть

участь у журналістських семінарах.

 

Наукові кола (понад 20 наукових кіл)

Студенти самі організовують конференції,

табори та вечірки, під час яких вони

зустрічаються з новими людьми, веселяться і

набувають досвіду. Наукове коло внутрішньої

безпеки, Європейське наукове коло, Наукове

коло криміналістики та кримінології, Наукове

коло економічного права, Наукове коло Бізнесу,

Наукове коло міжнародного права.

 

Порадник прав студента

Студенти WSPIA мають свого представника. Він

обирається студентами і підтримує  їхніх прав. 

WSPIA був першим  університетом в Польщі,

який запровадив  Уповноважену особу для

підтримання прав студентів.

 

Клуб Найкращого Студента

Клуб Найкращого студента був створений для

кращих студентів, роль яких полягає в тому,

щоб оцінити студентів, створити умови для

оптимального розвитку, враховуючи їхні

інтереси, прагнення та обраний кар'єрний

шлях, у тому числі через фінансування з

університету активної участі в конференціях та

наукових семінарах, навчальних поїздках та

підтримці науково-дослідної діяльності (участь

у наукових проєктах, публікаціях).

 

 

 

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Клуб Випускника

Метою Клубу є інтеграція середовища, в якому

працюють випускники, а також підтримка

спілкування між випускниками університету.

Члени Клубу зосереджені на взаємному обміні

професійним досвідом та матеріальною

підтримкою, особливо для випускників та

студентів.

 

Університетський клуб спорту

Багатофункціональний спортивний клуб, який

організовує заняття, змагання та турніри.

Розділи: волейбол, баскетбол, футбол, гандбол,

аеробіка, кік-бокс, настільний теніс, флорбол,

тренажерний зал, бальні танці та школа тенісу.

 

Студентський клуб "Помста доцента"

Найбільш відомий з Кабаретових Четвергів.

Студенти із задоволенням організовують в

клубі різноманітні заходи, зокрема: вибори 

 miss, показ мод, макіяжу і зустрічі з цікавими

людьми. Тут проходять концерти, дискотеки та

кабаре.

 

Хор університету

Університетський хор WSPiA був створений для

студентів, які люблять музику і спів, а також

хочуть активно проводити час і реалізовувати

свої музичні пристрасті.

 

 

 



РЯШІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

найбільший університет у
Підкарпатському регіоні, створений у
2001 році.
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Відділ біології та сільського господарства

Біотехнологічний  відділ 

Відділ економіки

Відділ філології

Відділ математики і природничих наук

Медичний  відділ

Відділ музики

Відділ Педагогіки

Відділ права та управління

Відділ соціології та історії

Відділ мистецтв

Відділ фізичного виховання

 

ВІДДІЛИ 
(кожен відділи має декілька

факультетів)
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Лише 90 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :

"Лідери бізнесу"

Театр польських філологів  S.T.O.S

Журналісти

Англійський відділ медичного клубу Sience

Диригування хору

Торгово-господарське право "Amicis Curiae"

Інтереси в психології "Pro-Psyche"

Захист спорту

«Еко-інновації»

Академічна спортивна асоціація (AZS):

Найбільша спортивна асоціація в Польщі та

водночас найбільша студентська організація,

що діє в польських університетах.

119 наукових кіл для різних факультетів, у

тому числі: 

 

Студентське радіо Ряшівського університету

"Feniks.FM"

Ансамбль пісні і танцю „Resovia Saltans”

художньо фольклорна група

СТУДЕНТСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Всі студентські будинки мають сучасну систему

пожежної охорони, моніторинг в будівлях та на

автостоянках, більярд, кімната для випадкових

вечірок, стіл для настільного тенісу. 2-3-місні

кімнати, або ж для однієї особи. У кожному

номері є холодильники, чайники та РК-

телевізори, підключені до мережі та Інтернет у

кабельній системі. Кухні обладнані

керамічними топами, духовками та

мікрохвильовими печами. Послуги пральні та

кімнати тихого навчання  для студентів.

ГУРТОЖИТКИ
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• архітектура

• автоматизація та робототехніка

• внутрішня безпека

• біо-економіка

• біотехнології

• будівництво

• Хімічна та технологічна інженерія

• електроніка та телекомунікації

• електрична

• енергія

• фінанси та бухгалтерський облік

• інформація

• хімічна та технологічна інженерія

• інженерний аналіз та аналіз даних

• матеріалознавство

• медична інженерія

• екологічна інженерія

• логістика

• авіація та космонавтика

• математика

• механіка та машинобудування

• мегатроніка

• хімічна технологія

• транспорт

• управління

• управління та виробнича інженерія

 

 

ФАКУЛЬТЕТИ

Лише 93 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 59 НАУКОВІ КОЛА

РЯШІВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА

ІМ.ІГНАЦІЯ
ЛУКАШЕВІЧА 
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Ряшівська Політехніка- найстаріший технічний

університет на південному сході Польщі -

розташований в самому серці Підкарпаття –

Ряшові, одному з найшвидше зростаючих міст

Польщі. 

Більшість навчальних і адміністративних

будівель, гуртожитків, спортивних об'єктів 

і бібліотек знаходяться в студентському

містечку Ряшівської Політехніки.

Навчання на бакалавра і магістр  – денна та

заочна форми.

Політехніка виховує понад 14 тисяч. студентів

на 7 відділах.

• один з кращих польських технічних

університетів

• сучасний дослідницький центр тісно

пов'язаний з промисловістю

• 28 факультетів на 7 відділах  (у тому числі 2 в

організації),

• є найстарішим університетом країни, де

готують льотчиків цивільної авіації

 

 

Високий рівень обладнання, в кожному

студентському гуртожитку:

доступ до Інтернету та телевізії, тренажерний

зал, загальний зал, пральня, автостоянка,

цілодобовий моніторинг  та консьєрж.

 

ГУРТОЖИТКИ



www.aktywatorbiznesu.com

КРАКІВСЬКА
АКАДЕМІЯ ІМ. АНДЖЕЯ

ФРИЧА
МОДЖЕВСЬКОГО 

У рейтингу 2013–15 рр. серед недержавних

університетів, займає перше місце юридичний

факультет, факультет адміністрації та

міжнародні відносини університету. З червня

2013 року дипломи випускників архітектури

університету автоматично визнаються у всіх

країнах ЄС.

Роботодавці в Кракові все частіше оцінюють

випускників. Університет займає третє місце в

Польщі 

за рівнем престижу серед роботодавців у

рейтингу недержавних університетів з рейтингу  

щомісячного журналу «Перспектива».

Щорічно отримує Сертифікат  Університет

лідерів в Загальнопольській програмі

сертифікації, організованій Фондом розвитку

освіти та під патронатом Європейського

Парламенту. Сертифікати «Університет лідерів»

присуджуються вищим навчальним закладам,

які докладають зусиль для навчання

найкращих, інноваційних та творчих

випускників. Сертифікат підтверджує, що

університет намагається об'єднати турботу про

якість освіти з практичною освітою студентів, 

щоб вони були краще підготовлені до

майбутньої роботи та кар'єри в об'єднаній

Європі.

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 

Університет має розроблену стипендіальну

програму:

• з другого року навчання університет

нагороджує студентами стипендіями за

досягнення найкращих результатів у навчанні

• Щорічно університет нагороджує призами

кращих студентів та випускників (премія

Анджея Фрича Моджевського)

• найкращі випускники середньої школи та

олімпійці можуть подати заявку на звільнення з

оплати

за перший рік навчання(з Фонду ім. Анджея

Капишевський - http://www.ka.edu.pl/fundusz-

im-andrzeja-kapiszewskiego/).

• Ви отримаєте матеріальну підтримку:

соціальні та житлові стипендії, за досягнення в

навчанні та спорті, а також надається

спеціальна стипендія для людей з обмеженими

можливостями. Студенти мають такі ж права у

сфері охорони здоров'я та комунікаційних

переваг, на які мають право студенти

державних університетів.
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Університет підписав угоди з трьома

краківськими гуртожитками.

Атолл:

Він має 88 кімнат, в кожній кімнаті є санвузол,

холодильник, телефон. Доступ до Інтернету та

телебачення. Додатково: ТВ зал, клубний зал,

затишні кабінети, тренажерний зал, більярд,

пральня.

Unibase:

Чотириповерховий корпус площею майже 4400

м2 з 157 кімнатами, готовими прийняти 335

студентів. 11 спільних кухонь, обладнаних

сучасною побутовою технікою. 3 номери для

проведення вільного часу з великим

телевізором ULTRA HD з роздільною здатністю

4K, міні-тренажерний зал, 4 кабінети для

навчання  та кімната для йоги. У гуртожитку є

ксерокс, а також читальний зал з вільним

доступом до книг. Необмежений швидкісний

Інтернет. Цілодобовий консьєрж та моніторинг.

 

ГУРТОЖИТКИ

Архітектура

Архітектура інтер'єру

Медичний факультет

Дієтетика

Фізіотерапія

Косметологія

Догляд

Швидка медична допомога

Національна безпека

Внутрішня безпека

Право

Адміністрація

Дошкільна та дошкільна освіта

Філологія

Педагогіка

Журналістика та соціальна комунікація

Фінанси та бухгалтерський облік

Інформаційні технології та економетрика

Організація кіно- та телевізійної продукції

Управління

Відділ архітектури та образотворчого

мистецтва:

Медичний відділ  та Наука про Здоров'я:

Відділ наук про безпеку:

Відділ Права, Адміністрації та Міжнародних

Відносин:

Відділ Психології та Гуманітарних Наук:

Психологія

Відділ менеджменту та соціальної

комунікації:

 

 

ВІДДІЛИ 

Лише 250 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :
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математично-фізичний

економічно-інформатичний

біологічно-хімічний

мовний

гуманістичний

поліцейський

біомедичний

 

 

 

НАПРЯМИ:

Лише 55 км в�д
українського кордону в
Медиц�.

    РОЗТАШУВАННЯ :

Ліцей виник в 1913 рокці.Актуально до нашої

школи ходить 499 учнів а школи має 7 віділлів

класів: перших других і третіх.Випускники

школи достаються до знаменитих вузів на

території цілої Польщі, серед них є степендіати

,які отримують шанс зарубіжних

навчань.Школа володіла 11 учбовами залами,

3 майстерні (біологічна,фізична,хімічна),5

предметних кабінетів , світлиця і

бібліотека.Співпрацюємо з вищими учбовими

закладами UMCS i KUL.

 

 

Покої,2-3 особові .Цілодобовий догляд

вихователля,можливість залишитись на

вихідних.Кухня з повним обладнанням також

пральня ,спортивні майданчики ,доступ до

читальні і мультимедійної майстерні.Допомога

в науці в обраних предметах.Вартість

перебування в інтернаті 300 зл/місяць.

Від інтернату до школи їздить безплатний

автобус .

 

ГУРТОЖИТКИ

LO LUBACZOW
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кружок з польської мови 

кружок з англійської мови 

кружок з французької мови

кружок з італійської мови 

географічний кружок

математичний кружок

історичний кружок

кружок зі знань про суспільство

фізичний кружок

інформатичний кружок: наука

програмування

 

 

 

 

ПОЗАКЛАСНІ ЗАНЯТТЯ:


