ДОВІДНИК ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 2021/2022

Як доїхати
до Жешува?

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ
УІТМ Зміст
ПУНКТИ
УІТМ
–
навчаємо
практично!

Студентський Жешув

2

Вартість проживання

3

Інфраструктура

4

Міжнародний УІТМ

6

ua.uitm.edu.eu
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| Заснований у 1996 році
| Чудові соціальні
ОДЕСА
та розважальні об’єкти

УІТМ входить в топ-10
недержавних вишів Польщі, які
обирають найчастіше!

Наукові дослідження, якість навчання та
працевлаштування випускників

– це ті категорії в глобальному рейтингу
університетів, в яких УІТМ посів чільні
місця. Найвищі рейтингові бали
у престижній Всепольській програмі
сертифікації вищих навчальних закладів
«Виш лідерів 2020»

ХАРКІВ

ПОЛТАВА
УНІВЕРСИТЕТУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
СМІЛА
ТЕХНОЛОГІЙ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
СВІТЛОВОДСЬК
в ЖЕШУВІ

| 2 кампуси

УІТМ
серед
найкращих

Автобус

(близько 90 км від Жешува)

РІВНЕ
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Навчання англійською мовою

Потяг*

* Потяг їде до Перемишля

ЛУЦЬК
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Студентський УІТМ

Відвідай

Літак

i

Цифри
| Більше ніж 50 000 випускників
з 1996 року
| Понад 400 працівників
| 6000 студентів кожного року

| Лідер проєктів,
що фінансуються ЄС

| 1500 іноземних студентів
з понад 50 країн

| Центр навчання та дослідів

| 8 з 10 випускників із задоволенням
рекомендують УІТМ своїм знайомим
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ЖЕШУВ
місто студентів

I

Місце
у рейтингу безпеки Financial Times –
“Міста майбутнього 2019/2020”.

II

Місце

Чекаємо
на тебе!

Вартість проживання
Жешув – це ідеальне місто для студентського життя.
Затишні кав’ярні, кінотеатри, музичні клуби, театри, незабутні студентські вечірки та популярні Жешувські Ювеналія.
Місто постійно розвивається, а вартість проживання менша,
ніж у багатьох великих містах Польщі!

у рейтингу “Міста, сприятливі для бізнесу”,
який опубліковано у Forbes в категорії міст
з населенням від 150 тис. до 299 тис.

II

Місце
у рейтингу “Europolis. Місто молоді”,
який опубліковано Польским фондом
ім. Роберта Шумана.

Житло
Одномісна кімната
Двомісна кімната
 Квартира-студія
(однокімнатна квартира)

400–700 PLN/міс. (94–164 EUR)
 350–500 PLN/міс. (82–117 EUR)
 1300–1500 PLN/міс. (304–350 EUR)

Громадський транспорт
 Одноразовий проїзд
 60 – хвилинний квиток
 24 – годинний квиток
 Семестральний квиток

 1,80 PLN (0,42 EUR)
 2,40 PLN (0,56 EUR)
 6,00 PLN (~2 EUR)
188,00 PLN (~44 EUR)

Харчування
 Обід в їдальні/на вагу
 Хліб
 Вода
 Яйця

 Від 10 PLN (від 3 EUR)
 ~3,00 PLN (~0,70 EUR)
Від 0,99 PLN/шт 1,5л (від 0,23 EUR)
 Від 4,00 PLN/упаковка (~1,00 EUR)

Розваги
 Кінотеатр
 Філармонія, театр, концерти
 Абонемент в спортзал
 Пейнтбол
 Картинг

 10–25 PLN (~ 2–6 EUR)
Від 20 PLN (від 5 EUR)
 Від 69 PLN (від 16 EUR)
 Від 25 PLN (від 6 EUR)
 Від 35 PLN (від 8 EUR)

Інші витрати
 Студентський інтернет
 Навчальні посібники
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Від 35 PLN (від 8 EUR)
 Від 30 PLN (від 7 EUR)
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Навчайся
комфортно,

2

КАМПУС

у Кельнарова

або наша
інфраструктура
Безкоштовний
1

автобус
для студентів
УІТМ

КАМПУС
у Жешуві

Наші студенти користуються
безкоштовними університетськими
автобусами, які курсують від корпусу
УІТМ о 7:10, та від ТЦ NOVA, в інші
години відправлення, до корпусу у
Кельнарова.

Жешув (Rx)

RA ― УІТМ,
головний корпус

Кельнарова (Kx)

KA ― Навчальний корпус
KD ― Спортивний зал
KE ― Центр міжнародної
освіти

KD

KE

KA

RA

У наших
корпусах

є все, що потрібно
студентам:

4

тренажерний
зал, SPA

старопольська
карчма

безкоштовний
Wi-Fi

великі
парковки

кафе

пункти
ксерокопіювання

кафе із самообслуговуванням
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Міжнародний УІТМ
Отримай освіту світового рівня
Erasmus +

Англомовне навчання
в Польщі

або навчайся у різних країнах Європи
Скористайся можливостями програми Erasmus+.
Переїдь на семестр до Хорватії, Чехії, Данії, Естонії,
Франції, Іспанії, Литви, Північної Македонії,
Німеччини, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії,
Туреччини, Великобританії чи Угорщини, отримай
досвід та міжнародні контакти, якими ти, безперечно, скористаєшся у майбутньому!
Деталі читай за посиланням:
wsiz.edu.pl/erasmus

Студентський
УІТМ
На перерві між заняттями на тебе чекають
багато місць для відпочинку, релаксу та
підготовки до наступних лекцій.

– навчайся на престижних факультетах
англійською мовою

У стінах нашого університету обов’язково знайдеш щось для
себе. Одним з найпопулярніших місць для відпочинку та
розваг є Академічний клуб ІQ. Це гордість нашого університету. Клуб організовує концерти, театральні вистави, зустрічі
з цікавими людьми, виставки та хакатони. Клуб можеш відвідувати як гість, аплодувати та захоплюватися дійством, або ж
активно брати участь і нехай... аплодують тобі!

 Міжнародна група студентів
 Професійні викладачі –
експерти своєї справи з-за кордону
 Напрями навчання, які підготують тебе до роботи
в галузях з динамічним розвитком
 Стажування у провідних компаніях
 Престижні сертифікати ще під час навчання

Read&Relax
Room

ua.uitm.edu.eu/category/stud-anglojezyczne

Естонія
Данія
Великобританія

Німеччина

Литва
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Іспанія

Угорщина

Хорватія

Румунія

Північна Македонія

Туреччина

Подаєш документи
на навчання в УІТМ
в Жешуві та їдеш
навчатись в партнерський університет
у Китаї – Anshan
Normal University.

,

Португалія

Словенія

Н

ТО
НАВЧАЙ
СЯ В М У
КИ І Т М
ТА
Ї

Чехія

Словаччина
Франція

БУДЬ СТУДЕ

Китай

Lunch Bar

Клуб IQ
7

БАКАЛАВРАТ
Англійська філологія
Міжкультурна комунікація в бізнесі
Переклад
Переклад з китайською мовою*
Дієтологія
Дієтологія в онкологічних захворюваннях
Дієтичний консалтинг
Інформатика
Інженерія комп’ютерних ігор
Інтернет-технології
та мобільні технології
Технології ІоТ (інтернету речей)
Програмування*
Інженерія даних новинка

Косметологія
Естетична косметологія
Оздоровлення і велнес
Технологія виготовлення косметики

новинка

Менеджмент
Фінанси та бухгалтерський облік
в менеджменті*
Сучасне управління фірмою новинка
Управління в галузі
електронної комерції новинка
Психологія в менеджменті
Поведінка споживачів
Управління персоналом
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Сестринська справа

Дієтологія новинка
Дієтологія в онкологічних захворюваннях
Дієтичний консалтинг
Інформатика
Програмування*
Розробка та дизайн
комп’ютерних ігор* новинка
Мережеві технології* новинка

МАГІСТРАТУРА

Інформатика
(набір тільки на літній семестр)
Кібербезпека*
ІТ-аналітика в бізнесі
Продукція відеоігор новинка
Інженерія програмного забезпечення
Безпека та комп’ютерні мережі CISCO
Косметологія
Прикладна косметологія
Проєктування косметичних продуктів
Менеджмент
Бізнес-аналітика в менеджменті
Логістика та інновації
у виробничому менеджменті
Управління проєктами
в організаціях новинка
Фінанси та бухгалтерський облік
в менеджменті
Управління персоналом

П’ЯТИРІЧНЕ
НАВЧАННЯ

БАКАЛАВРАТ

БАКАЛАВРАТ

Цифрова комунікація* новинка
Соціальні мережі
та контент-маркетинг в бізнесі
Цифрова організація

Журналістика
та соціальна комунікація
Комп’ютерна графіка в медіа*
Соцмережі в бізнесі новинка
Візуальна комунікація новинка

Комп’ютерна графіка
та мультимедійна продукція
Візуалізація та спецефекти новинка
Інтерактивний дизайн новинка
Візуальна комунікація в маркетингу
Дизайн комп’ютерних ігор*

Логістика
Логістика виробництва
та складських процесів новинка
Управління ланцюгами поставок
Транспорт та експедиція

STUDY
IN ENGLISH

новинка

Комп’ютерна графіка
та мультимедійна продукція
Графічний дизайн*
Мультимедіа* новинка
Логістика новинка
Міжнародний транспорт та експедиція
Глобальна логістика

Психологія в менеджменті
| Поведінка споживачів
| Управління персоналом

На цьому факультеті ти можеш:
∘ приєднатись до елітної групи студентів, які навчаються
на єдиному такому факультеті на Підкарпатті;
∘ здобути знання з психології та менеджменту
завдяки розбудованій програмі навчання;
∘ поїхати на навчання за обміном завдяки програмі Erasmus+.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, громадянська освіта або людина і світ.

Менеджмент
Авіаційний менеджмент*
Авіація загального призначення*
Міжнародний менеджмент в бізнесі
Міжнародні фінанси
та бухгалтерський облік новинка

Менеджмент

Сестринська справа

| Управління в галузі електронної комерції

МАГІСТРАТУРА

Інформатика
Наука про дані*
Кібербезпека*

новинка

Менеджмент
Міжнародний менеджмент в бізнесі
Логістика і транспортний менеджмент

з отриманням ступеня магістра

*

Фізіотерапія

*

| Фінанси та бухгалтерський облік в менеджменті*
| Сучасне управління фірмою новинка
новинка

На цьому факультеті ти можеш:
∘ взяти участь у бізнес-тренінгах, у єдиній на Підкарпатті
школі фондових бірж та отримати сертифікат, виданий Біржою
цінних паперів у Варшаві;
∘ отримати підтримку від Центру інновації та підприємництва,
а також Академічного інкубатора підприємництва УІТМ;
∘ отримати такі сертифікати, як EJL чи TUV NORD.

А що після навчання?
Після навчання отримаєш комплексні
знання у сфері психології та
менеджменту, що дозволить тобі
швидко підніматись кар’єрними
сходинками! Ти зможеш працювати
менеджером, консультантом у відділі
кадрів, спеціалістом тренінгів
і розвитку працівників, менеджером
по роботі з ключовими клієнтами,
директором відділу Human Resources,
коучем з питань вдосконалення та
розвитку. Також після завершення
навчання, ти зможеш відкриту власну
фірму, яка реалізовуватиме цікаві
й амбітні ідеї у будь-якій сфері.

А що після навчання?
На тебе чекатиме професійна кар’єра
на посаді координатора проєктів,
управління персоналом та діяльністю
компаній, які працюють у різних
галузях. Також зможеш працювати
спеціалістом у відділах маркетингу
та продажу. А може власний бізнес?
Маєш необмежений вибір!

Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, географія.


окремий
напрям навчання, що реалізується,
починаючи від І семестру навчання.

напрям
в процесі отримання згоди
Міністерства освіти

* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.
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Логістика
| Логістика виробництва та складських процесів
| Управління ланцюгами поставок новинка

новинка

| Транспорт та експедиція
На цьому факультеті ти можеш:
∘ безкоштовно отримати сертифікати загальною вартістю 5000 злотих;
∘ взяти участь в логістичній літній школі;
∘ вдосконалювати свої знання та вміння на практиках
в організаціях у сфері транспорту, експедиції та логістики.

А що після навчання?
На тебе чекатиме робота в структурах,
які займаються транспортом,
експедицією, спеціалізуються
на логістиці. Займатимешся
організацією внутрішнього та
зовнішнього припливу матеріалів,
інформації та людей.

| Естетична косметологія
| Оздоровлення і велнес

| Технологія виготовлення
косметики

На цьому факультеті ти можеш:
∘ користуватись розширеним пакетом вивчення іноземних мов;
∘ набути практичних вмінь разом із спеціалістами косметологічної галузі;
∘ брати участь в заняттях, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, біологія або хімія.

| Дієтичний консалтинг

На цьому факультеті ти можеш:
∘ Здобути комплексні знання та вміння в теорії та на практиці;
∘ відбути практику у багатьох установах охорони здоров’я;
∘ без додаткових оплат отримати сертифікат:
Целіакія та первинна непереносимість лактози в практиці дієтолога.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, біологія або хімія.
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Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, біологія або хімія.

А що після навчання?
Після навчання ти зможеш
легко влаштуватись на роботу
в галузі health&beauty як косметолог,
візажист чи дермоконсультант.
Також зможеш співпрацювати
з косметичними фірмами та
дерматологічними кабінетами.

| Міжкультурна комунікація
в бізнесі
| Переклад

| Переклад з китайською
мовою*

На цьому факультеті ти можеш:
∘ пройти додатковий курс іноземної мови;
∘ вдосконалювати мовлення в цифровій мовній лабораторії;
∘ опанувати не одну, а ДВІ іноземні мови.

Цифрова комунікація
А що після навчання?
Після навчання зможеш працювати
в лікарнях та клініках, освітніх
установах, тренажерних залах та
фірмах з галузі health&beauty.

А що після навчання?
Ти будеш готовим до участі
в діагностично-терапевтичному
процесі, здобудеш професійні навички
у співпраці з лікарями та іншими
членами терапевтичного колективу.
Недобір цієї групи працівників налічує
понад 50%, тому ти з легкістю знайдеш
роботу в хоспісах, лікарнях тощо.

А що після навчання?
Після навчання зможеш працювати
не тільки вчителем чи викладачем,
але й спеціалістом у багатьох
міжнародних фірмах, в яких щоденно
використовуватимеш іноземну мову
з клієнтами та співпрацівниками.

Предмети, які беруться до уваги під час вступу: українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, громадянська освіта або людина і світ.

новинка

| Соціальні мережі та контент-маркетинг в бізнесі
| Цифрова організація

Дієтологія
| Дієтологія в онкологічних
захворюваннях

На цьому факультеті ти можеш:
∘ брати участь в практичних заняттях у маленьких групах (1100 годин у програмі
навчання) та на обов’язковій практиці (1200 годин);
∘ здобути необхідні компетенції
для цієї професії.

Англійська філологія

Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, географія.

Косметологія

Сестринська справа

На цьому факультеті ти можеш:
∘ відвідувати заняття, які проводять спеціалісти з галузі бізнесу та цифрових технологій;
∘ отримати знання, пов’язані з комунікацією в сучасному світі, при використанні новітніх технологічних методів;
∘ брати участь у різноманітних майстер-класах, у т.ч. з редагування текстів
з елементами веб-написання, електронного бізнесу, управління цифровими продуктами, цифрового маркетингу та платформ соціальних медіа
або копірайтингу з елементами розповіді;
∘ отримати професію, що відповідає сучасним вимогам, пов’язаним з дистанційною роботою та освітою.

А що після навчання?
На тебе чекає робота у креативних,
рекламних, PR та івент-агентствах;
у прес-службах, у відділах маркетингу,
промоції, реклами та мультимедіа
підприємств, організацій, фондів,
асоціацій, підрозділів місцевого
самоврядування, урядових
одиниць та політичних партій..

Предмети, які беруться до уваги під час вступу: українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, громадянська освіта або людина і світ.

 окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.
* —
* — напрям в процесі отримання згоди Міністерства освіти.
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Комп’ютерна графіка
та мультимедійна
продукція
| Візуалізація та спецефекти новинка
| Інтерактивний дизайн новинка
| Візуальна комунікація в маркетингу
| Дизайн комп’ютерних ігор*
На цьому факультеті ти можеш:
∘ користуватись з розширеного пакету вивчення іноземних мов;
∘ брати участь у практичних заняттях в спеціалізованих лабораторіях;
∘ безкоштовно отримати сертифікати загальною вартістю 5000 злотих.

П’ятирічне навчання

з отриманням ступеня магістра
А що після навчання?
Після навчання на тебе чекатиме
креативна робота над графічними
проєктами в маркетингових
агенціях, галузі інформаційних
технологій, розваг і т.д.

| Інженерія комп’ютерних ігор
| Інтернет-технології та мобільні технології
| Технології ІоТ (інтернету речей)
| Програмування*
| Інженерія даних

новинка

новинка

На цьому факультеті ти можеш:
∘ брати участь у практичних заняттях в спеціалізованих лабораторіях;
∘ навчатись у провідних спеціалістів медичної галузі;
∘ набути практичних вмінь в провідних закладах охорони здоров’я
та інших суб’єктах.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія,
іноземна мова, біологія або хімія.

Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова,
громадянська освіта або людина і світ.

Інформатика

Фізіотерапія

А що після навчання?
Після навчання ти можеш працювати
інформатиком і програмістом
у будь-якій галузі. Також для тебе
будуть відчинені двері для роботи
в сфері розваг і комп’ютерних ігор.

На цьому факультеті ти можеш:
∘ безкоштовно користуватись програмами Adobe, Apple,
Cisco, Microsoft, WMware, Oracle;
∘ користуватись сучасними лабораторіями та комп’ютерним приладдям;
∘ брати участь у комерційних проєктах, організованих університетом
і його партнерами.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, фізика.

МАГІСТРАТУРА
Косметологія
| Прикладна косметологія
| Проєктування косметичних продуктів

Менеджмент
| Бізнес-аналітика в менеджменті новинка
| Логістика та інновації
у виробничому менеджменті
| Управління проєктами в організаціях новинка
| Фінанси та бухгалтерський облік в менеджменті
| Управління персоналом

А що після навчання?
Ти зможеш працювати в державних
і приватних закладах, наприклад,
в реабілітаційних кабінетах,
осередках і кабінетах біологічного
оновлення (SPA), міжшкільних
осередках коригуючої гімнастики.

Після отримання ступеню бакалавр ти зможеш
продовжити навчання на магістратурі.
Отримай поглиблені знання, які принесуть тобі
користь у майбутньому.

Журналістика та
соціальна комунікація
| Комп’ютерна графіка в медіах*
| Соцмережі в бізнесі новинка
| Візуальна комунікація

новинка

Інформатика

(набір тільки на літній семестр)

| Кібербезпека*
| ІТ-аналітика в бізнесі
| Продукція відеоігор новинка
| Інженерія програмного забезпечення
| Безпека та комп’ютерні мережі CISCO
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* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.

* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.
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Навчання англійською

Логістика

| Міжнародний транспорт
та експедиція

Навчання англійською мовою в УІТМ – це навчання в міжнародному середовищі.
В університеті навчається близько 1500 іноземних студентів з понад 50 країн, в т.ч.
Китаю, Індії, Японії, Казахстану, Малайзії, Марокко, Німеччини, Туреччини, України,
США та Зімбабве. Не переживай, якщо не знаєш англійської мови на високому рівні!
Перед початком навчання вистачить знання мови на рівні В2. Можеш також скористатись з нашої допомоги. ua.uitm.edu.eu/englishcourses

Дієтологія

новинка

Бакалаврат
| Дієтологія в онкологічних
захворюваннях

А що після навчання?
| Дієтичний консалтинг

На цьому факультеті ти можеш:
∘ стати дипломованим дієтологом;
∘ відбути практику у багатьох установах охорони здоров’я;
∘ без додаткових оплат отримати сертифікат: Целіакія та
первинна непереносимість лактози в практиці дієтолога.

Після навчання зможеш працювати
в лікарнях та клініках, освітніх
установах, тренажерних залах та
фірмах з галузі health&beauty.

Бакалаврат
| Авіаційний менеджмент*
| Авіація загального призначення*
| Міжнародний менеджмент в бізнесі
| Міжнародні фінанси та
бухгалтерський облік новинка

Магістратура
| Міжнародний менеджмент
в бізнесі
| Логістика і транспортний
менеджмент

На цьому факультеті ти можеш:
∘ навчатись англійською мовою та отримувати знання від експертів авіаційної галузі,
у тому числі Lufthansa;
∘ отримати, цінні на ринку працевлаштування, сертифікати;
∘ вдосконалити практичні навички під наглядом світових професіоналів.
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* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.

| Ступінь інженера
| Глобальна логістика

На цьому факультеті ти можеш:
∘ підготуватись до отримання сертифікату European Senior Logistician;
∘ скористатись розширеним пакетом вивчення іноземних мов;
∘ навчатись у міжнародному середовищі;
∘ поїхати на навчання за обміном в рамках програми Erasmus+.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, географія.

А що після навчання?
Після навчання перед тобою
відкриється весь світ та стоятиме
кар’єра в міжнародних фірмах у сфері
менеджменту, авіації, логістики та
фінансів. Залежно від обраного тобою
напряму навчання, ти зможеш швидким
темпом підійматись кар’єрними
сходинками. Don’t waste your time!
Предмети, які беруться до уваги
під час вступу на бакалаврат:
українська мова, математика, всесвітня
історія, іноземна мова, географія.

А що після навчання?
Після закінчення цього напряму
навчання зможеш розпочати
успішну кар’єру на посадах
координатора забезпечення руху,
lean-менеджера, менеджера контролю
за стандартизацією якості і процесу,
спеціаліста організаційних відділів,
які займаються логістикою, морським
транспортом, дистрибуцією та торгівлею.

Інформатика
Бакалаврат
| Програмування*

Магістратура
| Наука про дані*

| Розробка та дизайн комп’ютерних
ігор* новинка
| Мережеві технології* новинка

| Кібербезпека*

новинка

На цьому факультеті ти можеш:
∘ навчатись англійською мовою у міжнародному середовищі;
∘ скористатись співпрацею з CISCO, MICROSOFT, ORACLE, CI GAMES
чи INFINITE та взяти участь в тренінгах;
∘ поїхати на навчання за обміном в рамках програми Erasmus+.

Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, біологія або хімія.

Менеджмент

новинка

А що після навчання?
На тебе чекатиме робота в галузі
ІТ усіх секторів бізнесу, можливість
розвитку в міжнародних фірмах
з галузі ІТ на посадах програміста
та керівника інформатичних
відділів. Ти зможеш займати керуючі
посади в роботі над масштабними
інформатичними проєктами.

Предмети, які беруться до уваги під час вступу на бакалаврат:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова, фізика.

Комп’ютерна графіка та мультимедійна продукція
Бакалаврат
| Графічний дизайн*

| Мультимедіа*

новинка

На цьому факультеті ти можеш:
∘ поглибити свої знання у сфері візуальної комунікації
чи дизайну комп’ютерних ігор;
∘ переймати досвід не лише від викладачів УІТМ,
але й від спеціалістів обраного напряму навчання;
∘ навчитись використовувати візуальну комунікацію в маркетингу.
Предмети, які беруться до уваги під час вступу:
українська мова, математика, всесвітня історія, іноземна мова,
громадянська освіта або людина і світ.

* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи від І семестру навчання.

А що після навчання?
Після навчання зможеш продовжувати
кар’єру в будь-якій галузі, яка
пов’язана з візуальною комунікацією
- від графічних студій і креативних
агентств, до ігрової та кіноіндустрії.
Ти можеш здобути незалежність,
працюючи фрілансером! Ти будеш
готовий до роботи над складними та
інноваційними графічними проєктами.
Творча індустрія відкрита для тебе!
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Не знаєш, який саме напрям
навчання тобі обрати?

Заповни
анкету
і ми допоможемо тобі
зробити правильний вибір

Заповни анкету, розроблену
психологами, та дізнайся,
який факультет найкраще
підходить саме для тебе.
Обирай з розумом і повністю
використай свій потенціал!

Приділи лише 5 хвилин,
щоб дізнатися, на якому
напрямі навчання
тобі варто навчатись
Перевір: ua.uitm.edu.eu/quiz/

Навчаємо практично,
або збільш свої шанси на
ринку працевлаштування
Усі напрями навчання на I рівні навчання базуються
на моделі практичної освіти. Це відрізняє нас від
інших університетів, де в більшості випадків навчання
на бакалавраті має загальний академічний профіль.
Що це означає для тебе?
Практичний профіль базується на набутті практичних навичок,
пов’язаних з факультетом, на якому ти навчаєшся. На заняттях
розв’язуються практичні завдання та проводяться лабораторні
роботи. Так ти набуватимеш конкретних, корисних навичок і сміливо
зможеш використовувати їх у вирішенні різноманітних проблем
у майбутньому. Саме такі навички найбільше цінують роботодавці.
Кожен факультет та спеціальність має своїх бізнес-партнерів, з якими
ми узгоджуємо нашу програму навчання. Завдяки цьому ти можеш
бути певним, що вивчатимеш в УІТМ те, що обов’язково знадобиться
тобі в майбутньому. Твої заняття будуть проводити не лише професори університету, а також науковці чи досвідчені бізнес-практики.
Це власники чи працівники найкращих та найбільших фірм в регіоні
і навіть у всій Польщі. Саме тому на заняттях не забувай показувати
себе з найкращої сторони, адже можливо, ще під час навчання саме
ти отримаєш пропозицію роботи!

Модульне навчання
Спеціалізовані тренінги
Заняття в спеціалізованих
лабораторіях
Різноманітні
форми занять
Ділові ігри
та дидактичні вікторини

НАВЧАННЯ
та
ПРАКТИКА
Стаж
Участь професіоналів
в процесі навчання
Студентські екскурсії
до найбільших фірм

Бюро кар’єр – підтримка студентів при виході на ринок
працевлаштування.

Узгодження програм
навчання з бізнес-партнерами
Зустрічі з працедавцями

Відвідай Бюро кар’єр та переконайся, що ти обрав університет, найбільшою гордістю якого є досягнення його студентів
та випускників!
Більше інформації за посиланням biurokarier.wsiz.pl
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УІТМ
В ЧАСАХ
ПАНДЕМІЇ
У часи пандемії Covid-19 УІТМ
посів чільні місця в рейтингу
польських університетів
у категорії якості дистанційної
освіти.
У випадку, якщо епідеміологічна
ситуація повториться, лекції
та семінари відбуватимуться
в дистанційній формі,
а практичні та лабораторні
заняття – безпосередньо в стінах
університету. Дана модель
навчання застосовується в УІТМ
на всіх факультетах та напрямах
навчання.

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ – лекції та семінари. Усі
онлайн-заняття будуть проходити в режимі
реального часу забезпечуючи безпосередній зв’язок між студентом та викладачем.
УІТМ постійно вдосконалює інструменти
для дистанційного навчання, тому з нового
навчального року платформа BlackBoard
Learn покращена програмою Cisco Webex
Meetings. Таке комплексне рішення сприяє
дистанційному навчанню та має такі функції: робота з дошкою, спільний доступ до
робочого столу, документів або мультимедіа, створення опитувань та передача
файлів. Це, безумовно, полегшить роботу
та навчання студентам і викладачам УІТМ.
ЗАНЯТТЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ФОРМІ – лабораторні та практичні заняття.
Заняття, безпосередньо в УІТМ, проходять
із застосуванням усіх правил безпеки,
спрямованих на зменшення ризику зараження Covid-19.
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Стипендії
або студентські фінанси
УІТМ від початку свого існування призначає талановитим студентам стипендії. Кожен іноземний студент
УІТМ може отримувати стипендію, навіть якщо не має
польського походження.
В минулому навчальному році близько 1 200 студентів
отримували стипендії, розмір яких покривав повну
вартість навчання або навіть перевищував її.

РОЗПОЧНИ БЕЗКОШТОВНЕ

НАВЧАННЯ ВЖЕ ВІД І СЕМЕСТРУ
Здобудь від 25 до 30 балів
згідно додатку до свідоцтва
Пройди тест

Стипендія
Ректора
Кожен іноземний студент може отримувати стипендію за успіхи в навчанні з бюджету держави. Для
цього потрібно вчасно здати сесію, мати середній
бал мінімум 3,5, а також брати активну участь в студентському житті університету. Стипендію призначають на один семестр (5 місяців).

Соціальна
стипендія
Студенти, які мають Карту Поляка, можуть отримувати соціальну стипендію. Стипендію призначають
на один семестр (5 місяців).

БУДЬ ФІНАНСОВО
НЕЗАЛЕЖНИМ
Також пропонуємо тобі:
| Стипендію Міністра за видатні досягнення

Отримай
знижку 100%
на оплату
за навчання

Отримай
знижку 50%
на оплату
за навчання

Знижки призначаються за результатами кваліфікаційного тесту, що проводиться українською
мовою наприкінці вступної кампанії.
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| Стипендію для людей з інвалідністю
| Матеріальну допомогу
| Знижку для члена родини студента УІТМ
Більше на
ua.uitm.edu.eu/rekrutacja/stypendia

Наші програми,
або як використати свій потенціал
School of Leaders
Це наша інноваційна програма, головною метою
якої є підтримка най талановитіших студентів
у науковій роботі та формуванню лідерських якостей і навичок. Це забезпечує не тільки підвищення майстерності, а й контакт
з діловим середовищем та дає шанс на перший
професійний досвід.
Як стати учасником програми?
Кваліфікація до SoL відбувається на основі заявок
на стипендію ректора. Студенти, які отримали
кваліфікацію до найвищого рівня стипендії, отримають спеціальне запрошення взяти участь у цій
елітній програмі.
Більше на: ua.uitm.edu.eu/news/sol

Індивідуальний підхід
В УІТМ вірять у твої таланти та вміння. Розуміємо,
що не завжди можна отримувати відмінні оцінки
з усіх предметів. Якщо потребуватимеш підтримки,
наприклад, не зможеш порадити з навчанням,
університет надасть тобі безкоштовні додаткові
години занять або консультації з викладачами.
За твоїм бажанням можемо організувати додаткові заняття з довільного предмета з навчальної
програми. Якщо будеш старанно вчитися, тоді

зможеш отримати пакет додаткових занять: в кожному семестрі 10-ти годинний курс для студентів
з найвищим середнім балом на факультеті. Участь
у курсі буде зазначена в додатку до диплому.

Академічний центр
особистісного розвитку
та психотерапії
Це єдиний центр на Підкарпатті, який пропонує
допомогу в чотирьох сферах. У сфері особистісного розвитку тебе навчать бути більш наполегливим, покажуть як правильно контролювати емоції
та мотивувати себе до різних завдань. У сфері
психологічної допомоги отримаєш підтримку
у вирішенні різних особистих проблем. У сфері
профілактики здоров’я можна отримати консультацію дієтолога або психолога щодо здорового
способу життя. У сфері психології в управлінні
отримаєш можливість вдосконалення професійних вмінь, а також розвитку інтересів, пов’язаних
з психологією.
Більше на:
ua.uitm.edu.eu/mozliwosci/centrumrozwoju

Відкриті лекції
Наші студенти мають можливість у кожному семестрі додатково відвідувати заняття, які не передбачені у програмі навчання на їхньому напрямі.
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Список необхідних
документів для вступу

Крок за кроком,

або правила прийому документів
ПОЧАТОК ПРИЙОМУ
ДОКУМЕНТІВ

1 квітня

2 021

ОБЕРИ
ФАКУЛЬТЕТ

ЗБЕРИ НЕОБХІДНИЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
Повний список документів знайдеш на стр. 23
ТОБІ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:
Закордонний паспорт
Свідоцтво та додаток про
повну загальну середню
освіту (для вступників
на бакалаврат)
Диплом та додаток до
диплому (для вступників
на магістратуру)

ЗАПОВНИ ЗАЯВУ В СИСТЕМІ
ОНЛАЙН-РЕЄТРАЦІЇ НА:
ua.uitm.edu.eu/rekrutacja/rekrutacja-online

Кольорова фотографія
в електронному форматі

ОПЛАТИ ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
(100€ - бакалаврат, 45€ - магістратура)

РЕЗУЛЬТАТИ
НАБОРУ
7 серпня

2021

Бакалаврат

Магістратура

| Заповнена заява, видрукована з профілю
абітурієнта в системі онлайн-реєстрації;

| Заповнена заява, видрукована
з профілю абітурієнта в системі онлайнреєстрації;

| Ксерокопія свідоцтва про повну загальну
середню освіту і додатку до свідоцтва (оригінал
представити для перевірки);
| Одна кольорова фотографія розміром 3,5×4,5см;
| Ксерокопія підтвердження оплати вступного
внеску у розмірі 100 євро.
Зарахування абітурієнтів на навчання відбувається
на основі оцінок з п’яти предметів зі свідоцтва про
повну загальну середню освіту:

Оцінка 12–11 10–9
Бали
6
5

8–7
4

4
1

3–1
0

| Ксерокопія додатку до диплому
бакалавра (оригінал представити для
перевірки);
| Одна кольорова фотографія розміром
3,5х4,5 см;
| Академічна різниця, визначена деканом
УІТМ;
| Ксерокопія підтвердження оплати
вступного внеску у розмірі 45 євро.

• вступники на факультети косметології, дієтології, фізіотерапії та сестринської справи після приїзду
в Польщу, перед початком навчання, мають обов’язок пройти медичний огляд — направлення отримають
у Відділі приймальної комісії. Вступники на ці факультети мають подати або принести впродовж першого
курсу довідку про щеплення проти гепатиту В;
• вступники на факультет сестринської справи мають обов’язок представити довідку санітарно-епідеміологічного дослідження (після виконання дослідження мікрофлори кишківника на наявність сальмонел
і шигел);
• для вступників на англомовні факультети — міжнародний сертифікат, що підтверджує відповідний рівень
знання англійської мови (список дозволених сертифікатів на ua.uitm.edu.eu);

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

31 липня 2021 року

*Подати документи можна в консультаційних пунктах в Україні
або безпосередньо в Жешуві (стр. 28).

• при подачі документів необхідно мати із собою закордонний паспорт.

Вступний внесок необхідно оплатити на рахунок:
Назва ЗВО:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Адреса ЗВО: 35-225 Rzeszow, ul. Sucharskiego 2, Polska
Номер банківського рахунку:
43 1240 2614 1978 0010 0355 9689
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6–5
3

| Ксерокопія диплому бакалавра
(оригінал представити для перевірки);

Назва банку: Bank Pekao S.A., II oddział w Rzeszowie
Адреса банку: ul. 3 Maja, 21, 35-030 Rzeszów
SWIFT – PKOPPLPW
IBAN – PL43124026141978001003559689
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Вартість навчання
НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ
БАКАЛАВРАТ
— ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Вартість
1 платежу

Факультет

Цифрова комунікація

Менеджмент

130 €

Переклад з китайською мовою*
Косметологія
Дієтологія
Інформатика
Фізіотерапія
Комп’ютерна графіка та
мультимедійна продукція
Дизайн комп’ютерних ігор*
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130 €

Інформатика
135 €

Кібербезпека*

145 €

Косметологія

140 €
145 €
150 €

155 €

Оплата за навчання здійснюється
десятьма платежами впродовж
навчального року (5 платежів
за семестр).
У таблиці вказано розмір одного
платежу.
* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи

Програмування*
Сестринська справа

Комп’ютерна графіка
в медіа*
Менеджмент

Фінанси та бухгалтерський
облік в менеджменті*
Англійська філологія

Вартість
1 платежу

Журналістика та соціальна
комунікація

Логістика
Психологія в менеджменті

БАКАЛАВРАТ
— ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

МАГІСТРАТУРА
— ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Факультет

160 €

від І семестру навчання.

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

Вартість
1 платежу

Факультет

МАГІСТРАТУРА
— ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Факультет

Менеджмент

Менеджмент

Міжнародний
менеджмент в бізнесі

Міжнародний
менеджмент в бізнесі

Міжнародні фінанси та
бухгалтерський облік

206 €

Авіаційний менеджмент*
Авіація загального
призначення*

220 €

Логістика

206 €

Інформатика
Програмування*
Мережеві технології*
Розробка та дизайн
комп’ютерних ігор*

236 €
270 €

Комп’ютерна графіка
та мультимедійна продукція
Мультимедіа*
Графічний дизайн*

Логістика
і транспортний менеджмент

Денна форма
навчання

220 €

Інформатика
Наука про дані*

236 €

Кібербезпека*

270 €

Оплата за навчання здійснюється
десятьма платежами впродовж
навчального року (5 платежів
за семестр).
У таблиці вказано розмір одного
платежу.

270 €

Дієтологія

270 €

Сестринська справа

450 €

* — окремий напрям навчання, що реалізується, починаючи
від І семестру навчання.
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Я поступив

Досягнення випускників

Центр підтримки
міжнародних студентів

Анастасія БУЛАВКА

Університет опрацював чудову систему адаптації студентів з інших країн. Працівники Центру підтримки
міжнародних студентів та опікуни-старшокурсники
допоможуть освоїтися в новому середовищі та подолати всі труднощі, пов’язані з легалізацією перебування в Польщі, з оформленням медичного страхування, подолати культурний шок чи, наприклад,
втілити у життя студентські ініціативи.

Випускниця бакалаврату за спеціальністю Авіаційний менеджмент
і магістратури за напрямком Міжнародний менеджмент. УІТМ обрала
через інтернаціональність і толерантність до людей з різних країн,
культур, конфесій і кольору шкіри. Під час навчання брала участь
в програмі Erasmus +, а після закінчення УІТМ влаштувалася на омріяну роботу в офісі у центрі Лондона.

Житло
Студентам-першокурсникам УІТМ допомагає в пошуках житла – приватний сектор чи місця в гуртожитках,
кількість яких обмежена. Повний перелік пропозицій
студенти отримують під час поселення у вересні.

Медичне страхування
Для власної безпеки та для отримання дозволу
на тимчасове перебування, студент повинен мати
медичне страхування, яке можна оформити у Жешуві
в Національному фонді здоров’я (NFZ).

Легалізація перебування
в Польщі
Кожен студент-іноземець, щоб легально перебувати
на території Польщі, повинен відкрити студентську
візу або приїхати до Польщі по біометричному паспорті та отримати дозвіл на тимчасове перебування.
Для цього необхідно звернутись до органів обласної
адміністрації у Жешуві.

Адам ДОМАГАЛА
Випускник УІТМ за фахом Управління в туризмі. Обрати УІТМ, де Адам
захистив магістерську роботу на відмінно, йому порадив друг. У даний
час працює в авіакомпанії Ryanair головним бортпровідником. Він
живе в невеликому місті недалеко від Лондона. Адам вважає, що
всі, хто мріє про політ, життя в повітрі і пригоди в різних куточках
світу, будуть задоволені цією роботою. Закликає студентів вибирати
навчання, яке їм подобається, щоб вони не шкодували про своє
рішення в майбутньому.

Анастасія РОМАНЮК
Випускниця спеціальності Міжнародний менеджмент в УІТМ. Завдяки
практичному навчанню в УІТМ, набула знань в галузі логістики, авіації, економіки та бізнесу, що відкрило їй шлях до кар’єри – спочатку
в Deloitte, а потім в Jeppesen A Boeing Company. Будучи студенткою,
вона брала активну участь у зустрічах Авіаційного клубу та Днях
української культури. Анастасія радить студентам максимально
використовувати можливості, які пропонує університет, в тому числі
скористатися програмою Erasmus+.
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Як доїхати
до Жешува?

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ
ПУНКТИ УІТМ

Літак

* Потяг їде до Перемишля

Контакти

Університет інформаційних
технологій та менеджменту
вул. Сухарського 2, 35-225 Жешув, Польща

(близько 90 км від Жешува)

ЛУЦЬК

Жешув

СОКАЛЬ

РІВНЕ

тел. +48 17 866 11 74 | e-mail: ua@uitm.edu.eu;
тел. +48 691 992 116

Регіональні консультаційні пункти:
Область: Львівська, Волинська, Рівненська, Закарпатська
Ольга – тел. +38 067 974 97 52, +38 050 134 48 76 | e-mail: esc.euro@gmail.com
Христина – тел. +38 096 608 66 35
Область: Івано-Франківська, Чернівецька
Зоряна – тел. +38 067 926 77 56, +38 066 497 82 70

КИЇВ

ЛЬВІВ
ТРУСКАВЕЦЬ

СТРИЙ
КАЛУШ

ХАРКІВ
ТЕРНОПІЛЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ПОЛТАВА
СМІЛА

СВІТЛОВОДСЬК

Область: Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька
Олена – тел. +38 098 231 31 01
Вікторія – тел. +38 097 182 78 66

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ЧЕРНІВЦІ

Область: Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська

КРИВИЙ РІГ

Олена – тел. +38 093 91 22 516
e-mail: le_ro@ukr.net
Область: Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська
Володимир – тел. +38 067 576 21 95, +38 094 977 19 14, +38 067 578 47 66
e-mail: kedrya_v@ukr.net | skype: yardek59
Область: Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська
Галина – тел. +38 096 079 83 21
e-mail: Ignatowa.gala@gmail.com
Область: Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим
Алла – тел. +38 050 333 53 83
Олег – тел. +38 050 390 07 80
e-mail: ms.edu.alla@gmail.com | skype: all-kravets
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Потяг*

ОДЕСА

Автобус

facebook.com/WSIZ.UA
instagram.com/uitm_ua
youtube.com/WSIiZwRzeszowie
twitter.com/WSIiZ_Rzeszow
linkedin.com/school/wsiiz

#goWSIiZ

#goUITM

Приєднуйся до нас!
Університет інформаційних технологій
та менеджменту в Жешуві (Польща)
вул. Сухарського, 2, 35-225 Жешув | тел. +48 17 866 11 74; +48 691 992 116
e-mail: ua@uitm.edu.eu

ua.uitm.edu.eu

