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ПРОГРАМА 2Д 2018-2019 – НАЙВАЖНІША ІНФОРМАЦІЯ
1. Навчальні напрями (для тих, хто закінчив навчання на ступені бакалавра і пройшов
принаймні один семестр навчання на ступені магістра:
-

УПРАВЛІННЯ – навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: управління,
економіка, фінанси або подібних.
Спеціальності:
- Управління проектами
- Психологія в міжнародному бізнесі
- Стратегічне управління підприємством

-

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА - навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: внутрішня
безпека, право, психологія, педагогіка або подібних.
Спеціальності:
- Безпека в державному управлінні
- Детективістика і криміналістика

- УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА - навчання на ступені магістра для
технічних спеціальностей.
Спеціальність:
- Безпека праці в окремих галузях промисловості.
Важливо! Кожен напрям може бути відкритий за умови реєстрації на неї мінімум 18
студентів. Якщо записується менше, то буде запропонована зміна спеціальності.
2. Умови участі у програмі:
-

пройдений перший семестр навчання на ступені магістра
рекомендація зі сторони ректора в Україні
знання польської мови на доброму рівні
надання необхідних документів
внесення оплати: 145 євро (100 євро – I внесок + 45 євро – курс польскої мови)
3. Зміст програми:
- Програма 2Д не перериває навчання в Україні – реалізується паралельно
- Подібні дисципліни, що вивчаються в Україні зараховуються до Програми; можлива
академічна різниця реалізується у формі:
- додаткових занять в Україні
- за допомогою самоосвіти на основі отриманих матеріалів у WSZOP, а також
у формі e-learning
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-

програма обраної спеціальності реалізується у WSZOP протягом близько 200 годин
(залежить від спеціальності)
всі заняття та іспити реалізується польською мовою, при чому кінцевий іспит можна також
складати російською та англійською мовами
дипломна робота, що написана в українському ВНЗ зараховується до програми 2Д

4. Важливі дати:
УПРАВЛІННЯ, ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА, УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТЕРМІН

АКТИВНІСТЬ

РЕАЛІЗАЦІЯ

до 30 травня 2018

Заява студента у декана UA бажання
участі у Програмі 2Д

Декан UA

до 15 червня 2018

Рекомендація ректора Вашого ВНЗ
для участі в програмі (список
зарахованих студентів, надісланий до
WSZOP)

Ректор UA

до 25 червня 2018

Реєстрація студента онлайн – анкета
на сторінці www.ua.wszop.edu.pl/dwa

Студент

до 2 липня 2018

Підтвердження WSZOP запуску
навчання на спеціальності

WSZOP

до 4 липня 2018

Оплата внеску 145 євро (100 євро –
навчання, 45 євро – курс польської
мови)

Студент

до 4 липня 2018

Можлива резервація житла *

Студент

до 6 липня 2018

Відправлення з WSZOP договору для
студента

WSZOP

до 11 липня 2018

Відправлення студентом сканів
підписаного договору з
підтвердженням оплати

Студент

до 13 липня 2018

Відправлення до ректора Вашого
ВНЗ запрошення для візи

WSZOP
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5. Дати приїзду:
УПРАВЛІННЯ, ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА, УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОБНИЦТВА
Два приїзди до Польщі
20-31.08.2018 р.:
Курс польської мови
50 годин – 2 тижні
3-14.09.2018 р.:
реалізація дисциплін спеціальності
70 годин – 2 тижні
18.03 – 12.04.2019 р.:
дисципліни спеціальності, кінцеві екзамени
130 годин – 4 тижні

6. Стажування і практика
Можливі після закінчення всього циклу навчання.
Програма Erasmus + - для випускників (після закінчення занять та кінцевого іспиту)
POWER 3.1 – для студентів (після закінчення занять, але перед кінцевим іспитом).
Терміни реалізації:
POWER 3.1 – попередні дати з 1.10.2018 по 30.11.2018 або з 5.11.2018 по 23.12.2018
Програма Erasmus + - після захисту диплому (після 12 квітня 2019) – можна прийняти
участь на протязі року після захисту диплому (триває 2 місяці).
Умовою запису на стажування є добре знання польської мови (на стажування у Польщі POWER 3.1), англійської мови (на стажування в країнах ЄС - Програма Erasmus +).
7. Вартість навчання
-

УПРАВЛІННЯ, ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА – 500 євро
УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА – 600 євро
залікова книжка, студентський квиток, диплом польською мовою – 20 євро
двотижневий курс польської мови – 45 євро

Необов'язково:
- копія диплому англійською мовою – 10 євро
- вартість трансферу від місця приїзду до житла – 10-40 євро
Середня вартість проживання в Катовіце за один місяць (гуртожиток, стандарт якого не
включає Wi-Fi):
Серпень і вересень / березень і квітень 150/300 євро
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Середні вартість проживання поза містом Катовіце (до 10 км) за місяць (гуртожитки):
Серпень і вересень / березень і квітень – 120/150 євро
8. Терміни оплати:
Управління
Внутрішня безпека
Управління та технологія виробництва
До 4 липня 2018 р.
100 євро
45 євро за курс польської мови
До 20 серпня 2018 р.
400 (500) євро – перед початком занять
Оплата здійснюється на рахунок:
mBank Корпоративний відділ в місті Катовіце
для плати в валюті EURO – №: PL 86 1140 1078 0000 4048 1400 1031
для плати в валюті PLN – №: PL 82 1140 1078 0000 4048 1400 1006
Код SWIFT: BREXPLPW
9. Необхідні документи
1. Диплом бакалавра з додатком (оригінал) або його підтверджена Вашим університетом копія
(переклад диплому не потрібен);
2. Шкільний атестат з додатком або підтверджена копія (перекладати не треба);
3. Віза, карта тимчасового або постійного перебування (не стосується тих, у кого
є біометричний паспорт, хіба що маєте замір прийняти участь в практиках і стажуванні);
4. Страховий поліс (переклад не потрібен);
5. Підписаний договір про надання освітніх послуг (надає WSZOP);
6. Концепція дипломної роботи на польській мові (на бланку WSZOP);
7. Академічна довідка за спеціальністю, яку Ви вивчаєте в своєму навчальному закладі
з урахуванням предметів і оцінок за заліки/іспити (+ переклад на польську, завірений
перекладачем);
8. Довідка про закінчення принаймні одного навчального семестру магістратури (довідка, що
Ви є студентом); (+ переклад на польську, завірений перекладачем);
9. Перелік можливих академічних різниць - Додаток № 1 до Договору про реалізацію
програми, складеному між університетами; документ мусить бути складений польскою
мовою і підписаний деканом університету в Україні (на бланку WSZOP);
10. Медична довідка (стандартна форма 086; необхідний переклад на польську);
11. Дві кольорові фотокартки розміром 35х45 мм;
Якщо вже був складений дипломний іспит на Україні, то:
12.
13.
14.
15.

Додаток №2 – тільки якщо Ви вже закінчили всі три семестри.
Додаток №4 – якщо вже склали дипломний іспит в Україні.
Додаток 2б – якщо вже пройшли практику в Україні.
Дипломну роботу – якщо вже є.
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Всі додатки, двома мовами, надаються WSZOP.
Або можна їх побрати за адресою:
https://drive.google.com/open?id=1k2kFeT6hoxhVyYlqnA2NRbPtOSSRMWGI

10. Польська мова
Підставою для зарахування до програми 2Д є добрий рівень володіння польскою мовою.
С 20 срепня до 31 серпня у WSZOP відбудеться обов’язковий двотижневий курс поглибленої
польскої граматики і професійної лексики, який не звільнює студента зі знання або початку
вивчення польскої мови перед початком курсу у WSZOP.
В якості допоміжного матеріалу до вивчення польскої мови радимо такі інтернет-ресурси:
1)
2)
3)
4)

http://www.polskijazyk.pl/
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
http://propolski.com/
http://mowicpopolsku.com/

11. Опис напрямків та спеціальностей:
УПРАВЛІННЯ – навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: управління, економіка,
фінанси або подібних.
ПЛАНУЙ, КОНТРОЛЮЙ, ОРГАНІЗОВУЙ – УПРАВЛЯЙ!
Менеджер XXI століття це компетентна людина, яка визначає успіх організації та має
вирішальне значення для його подальшого розвитку. Сутністю управління є навички та
знання, які дозволять використовувати їх на практиці. Спеціально для студентів, які
вивчають менеджмент, факультет гуманітарних і соціальних наук підготував практичну
освітню програму. Студенти здобувають практичні навички під час трьохмісячної практики
на відомих польських та закордонних підприємствах. Заняття на даному напрямі
викладаються спеціалістами та практиками з різних секторів економіки, які знають як
використовувати знання в галузі економіки, психології та маркетингу, щоб отримати
конкурентну перевагу на ринку.
Випускники напряму Управління готові діяти на різних рівнях організаційної структури.
Залежно від обраної спеціальності вони можуть працювати на комерційному підприємстві,
в агенціях зайнятості, страхових компаніях, агенціях реклами та PR, в офісах продажу та
обслуговування клієнтів, в банках та в консалтингових компаніях. Придбані ними тактичні
та аналітичні навички дозволяють також знайти роботу на посадах державної адміні страції.
Випускники спеціальності Управління можуть подати заявку на працевлаштування:



у підприємствах торгівлі та побутового обслуговування;
в агентствах з працевлаштування;
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у страхових агентствах;
в агентствах реклами і PR;
в офісах обслуговування клієнтів;
у банках;
у навчальних компаніях.

Спеціальності:
- Управління проектами
Кожне підприємство ставить собі цілі для досягнення нових успіхів. Для цього дуже важливо
мати правильну команду та менеджера проекту. Сміливі бачення підтримувані методичним
підходом до проектів приведе компанію до успіху. Спеціальність дозволяє отримати знання, що
стосуються визначення цілей проекту, регулювання та опису його структури та планування ходу
реалізації. Програма включає в себе вивчення питань, пов’язаних з організацією проекту,
управлінням командою проекту, управління комунікацією та
елементів стратегічного
управління. Питання, які вивчаються на даній спеціальності, дають можливість отримати
сертифікат від Міжнародної асоціації управління проектами (International Project Management
Association) та PRINCE2.
- Психологія в міжнародному бізнесі
Навчання на даній спеціальності дозволяє отримати знання в галузі управління, економіки та
психології. Навчальна програма охоплює базові питання, пов’язані з управлінням та лідерством,
економічною психологією та аналізом компанії та її внутрішніх ресурсів. Практичний профіль
навчання дає можливість отримати навички ведення переговорів, аналізу PR стратегій,
формування команди співробітників та вирішення конфліктів. Програма також допоможе
студентам дізнатися, як більш ефективно планувати час, щоб впоратися зі стресом і ефективно
спілкуватися в бізнесі.
- Стратегічне управління підприємством
Успіх підприємства залежить від менеджерів, які ним управляють. Під час навчання студенти
дізнаються про стилі управління, бізнес-моделі та стратегії розвитку. Одним з навчальних
модулів є міжнародні моделі управління: американські, азіатські, європейські та їх вплив на
практику управління. Навчальна програма дозволяє отримати знання в галузі економіки, бізнесправа, психології та маркетингу, фінансів, включаючи аналіз і оцінку інвестиційних проектів та
управління персоналом. Випускники будуть розуміти необхідність адаптації компанії в
мінливому економічному середовищі.
-

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА - навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: внутрішня
безпека, право, психологія, педагогіка або подібних.

БЕЗПЕКА В ТВОЇХ РУКАХ!
Навчання має міждисциплінарний характер і є націленим на людей, які хочуть отримати знання
в області безпеки населення в Європейському Союзі, політичних і соціальних проблем, проблем
з іммігрантами, прав людини, а також в галузі кримінології та криміналістики, кримінального
права, психології показань свідків і захисту осіб та майна. Результати навчання поєднують в собі
академічні знання і практичні навички. Абітурієнти повинні продемонструвати гарний фізичний
стан та міцне здоров’я. В навчальну програму включені заняття з бойових мистецтв, стрільби і
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витривалості. Заняття проводяться кваліфікованими спеціалістами та практиками, серед яких є
фахівці в галузі детективістики, клінічної психології та судової токсикології.
Випускники будуть підготовлені до роботи як в окремих підрозділах, так і в організаціях, які
мають вплив на всі фактори безпеки. Залежно від обраної спеціальності, майбутні фахівці
зможуть застосувати свої знання для роботи в установах охорони осіб та майна, в детективних
агентствах, спецслужбах, в системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, в
пенітенціарній службі, муніципальній поліції, прикордонній службі та поліції.
Громадянам України після закінчення напряму "Внутрішня безпека" в Польщі можна буде
працювати в:
▪ в державному управлінні;
▪ в установах, що забезпечують безпеку державним організаціям;
▪ у місцевих органах влади та неурядових організаціях;
▪ в детективних відділеннях;
▪ у здійсненні правосуддя;
▪ у воєнізованих службах;
▪ в неурядових організаціях.
Спеціальності:
- Безпека в державному управлінні
Державне управління має ключове значення для функціонування всіх державних установ. Його
безпека є одним з найбільш важливих пріоритетів. Навчальна програма для цієї спеціальності
охоплює питання адміністративного права та інформаційної безпеки. Забезпечує знання в
галузі відповідальності державного службовця, політики інформаційної безпеки, електронного
уряду, розглядує питання про надзвичайний стан. Студенти отримують навички у здійсненні
процедур безпеки в галузі державного управління, які є необхідними для захисту діяльності
різних державних установ.
- Детективістика і криміналістика
Детективні послуги - це діяльність, яка пов’язана зі збором, обробкою і передачею інформації
про осіб, предмети та події. Реконструкція кримінальних подій вимагає наполегливості у зборі
доказів, слідів та їх аналізу. Поєднання результатів досліджень зі здобутими знаннями дозволяє
виявити злочинця. Програма спеціальності включає питання пенітенціарної психології, історії
кримінології та детективістики та загроз в кіберпросторі. Студенти вивчають особливості
роботи детектива та методи його дій і правові основи професії.
- УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА - навчання на ступені магістра для
технічних спеціальностей.
НАВЧАННЯ НАЦІЛЕНЕ НА ПОТРЕБИ ЕКОНОМІКИ
Динамічний розвиток технологій та інновацій є підставою для змін у процесах планування та
управління виробництвом. Технологія виробництва є новою галуззю, яка створена відповідно до
потреб сучасного ринку праці, що вимагає від інженерів не тільки технічних знань, але й
управлінських навичок. Навчання за напрямом Управління та технологія виробництва дозволяє
стати спеціалістом, який потрібен роботодавцям. Практика та стажування у різних секторах
промисловості дають можливість налагодити контакт з майбутніми роботодавцями та отримати
цікаву та добре оплачувану роботу.
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Університет отримав підтримку від фондів ЄС для розвитку напрямів навчання та сучасної
наукової бази на загальну суму 1,5 мільйона євро. Завдяки цьому, WSZOP має унікальну на рівні
країни науково-дослідну лабораторію, якою користуються студенти напряму Управління та
технологія виробництва.
Системи менеджменту безпеки та гігієни праці являють собою частину системи управління
підприємством, яка допомагає забезпечити належний захист безпеки і здоров'я працівників.
Ефективність функціонування системи управління охороною праці залежить насамперед від
людей, які його створюють, і в ньому працюють.
Навчання дозволяє отримати знання і навички щодо оцінки ризиків на робочих місцях у
виробничих процесах.
Випускник спеціальності може працювати у виробничих відділах на посадах, пов'язаних з
контролем та забезпеченням безпеки та гігієни праці. Випускники можуть працювати також в
правоохоронних органах безпеки, зокрема, у хімічній промисловості та захисту навколишнього
середовища.
Випускники спеціальності Управління та технологія виробництва, в залежності від обраної
спеціальності, можуть подати заявку на працевлаштування:






на виробничих, транспортних, логістичних, експедиторських, торгових, сервісних
підприємствах;
на підприємствах, пов'язаних з утилізацією відходів, екологією та охороною
навколишнього середовища;
на посадах усіх рівнів, у правоохоронних органах охорони праці, в будь-якій галузі;
як аудитор внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення якості;
як фахівці технологій з'єднання металів та організації зварювального процесу.

12. Після кінцевого екзамену Ви отримаєте диплом магістра, який приймається в усьому
Європейському Союзі.

Тобто, програма 2Д – це реальна можливість за два місяці
отримати диплом магістра європейського університету.
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