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ПРОГРАМА 2Д – НАЙВАЖНІША ІНФОРМАЦІЯ 

1. Навчальні напрями:  

 

 УПРАВЛІННЯ – навчання на ступені магістра для напрямів в Україні: управління, 

економіка, фінанси або подібних. 

Спеціальності: 

 Управління проектами 

 Психологія в міжнародному бізнесі 

 

 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 напрямів в Україні, після отримання ступеня бакалавра на технічній 

спеціальності.  

Спеціальність: 

 Безпека праці в окремих галузях промисловості 

 

2. Умови участі у програмі: 

 

 пройдений перший семестр навчання на ступені магістра 

 рекомендація зі сторони ректора в Україні 

 знання польської мови на комунікативному рівні 

 надання необхідних документів 

 внесення оплати: 145 євро (100 євро – I внесок + 45 євро – курс) 

 

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: 

a) занять у WSZOP або Україні 

b) за допомогою електронної платформи Moodle у WSZOP 

c) за допомогою самоосвіти на основі отриманих матеріалів у WSZOP 

d)  одночасно пункти 2 i 3  

 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 
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4. Важливі дати:  

 

ВАРІАНТ A для напрямів: УПРАВЛІННЯ та ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 

або для напряму УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 
ТЕРМІН АКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЯ 

до 30 травня 2017 Студент повідомляє свого декана про 

бажання навчатися на Програмі 2Д 

Декан перевіряє навчальні 

програми 

до 15 червня 2017 Твій ректор присилає до WSZOP 

рекомендаційного листа  

Список студентів, що можуть 

взяти участь у програмі 

до 25 червня 2017 Реєстрація онлайн - анкета на сторінці  

www.ua.wszop.edu.pl/dwa 

 

студент 

до 1 липня 2017 Підтвердження прийняття групи на 

спеціальність 

 

WSZOP 

до 4 липня 2017 Оплата внеску 145 євро 

 

студент 

до 4 липня 2017 Повідомлення про резервацію житла 

 

студент 

до 7 липня 2017 Відправлення договору WSZOP зі 

студентом (електронною поштою) 

 

WSZOP 

до 11 липня 2017 Відправлення скану підписаного 

договору з підтвердженням оплати 

 

студент 

до 14 липня 2017  Відправлення до ректора твого ВНЗ 

запрошення для візи (електронною та 

традиційною поштою) 

WSZOP 

 

 

ВАРІАНТ Б для напрямів: УПРАВЛІННЯ та ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 

 

ТЕРМІН АКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЯ 

до 31 жовтня 2017 Студент повідомляє свого декана про 
бажання навчатися на Програмі 2Д 

Декан перевіряє навчальні 
програми 

до 10 листопада 2017 Твій ректор присилає до WSZOP 
рекомендаційного листа  

Список студентів, що можуть 
взяти участь у програмі 

до 15 листопада 2017 Реєстрація онлайн - анкета на сторінці  
www.ua.wszop.edu.pl/dwa 

студент 

до 21 листопада 2017 Підтвердження прийняття групи на 
спеціальність 

WSZOP 

до 27 листопада 2017 Оплата внеску 145 євро студент 

до 27 листопада 2017 Повідомлення про резервацію житла Студент 
 

до 8 грудня 2017 Відправлення договору WSZOP зі 
студентом (електронною поштою) 

WSZOP 

до 15 грудня 2017 Відправлення скану підписаного 
договору з підтвердженням оплати 

студент 

до 24 грудня 2017  Відправлення до ректора твого ВНЗ 
запрошення для візи (електронною та 

традиційною поштою) 

WSZOP 

 

http://www.ua.wszop.edu.pl/dwa
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5. Дати приїзду: 

 Внутрішня безпека і Управління 

 

ВАРІАНТ A - два приїзди 
Перебування в Польщі: 21 серпня-15 вересня 

2017  
Перебування в Польщі: 26 березня-20 квітня 

2018 

ВАРІАНТ Б – один приїзд 
Перебування в Польщі: 26 лютого-20 квітня 

2018 
 

I з'їзд  
21 серпня-1 вересня 2017: курс польської мови 
50 годин – 2 тижні 
 
4-15 вересня 2017: реалізація дисциплін напряму 
70 годин – 2 тижні 

 
26 лютого-9 березня 2018: курс польської мови 
50 годин – 2 тижні 
 
12-23 березня 2018: реалізація дисциплін 
напряму 
70 годин – 2 тижні 
 
26 березня-20 квітня 2018: реалізація дисциплін 
спеціальності, кінцеві екзамени 
130 годин – 4 тижні 

II з'їзд 
26 березня-20 квітня 2018: реалізація 
дисциплін спеціальності, кінцеві екзамени 
130 годин – 4 тижні 

 
Управління та технологія виробництва 

 

Два приїзди 
Перебування в Польщі: 21 серпня-15 вересня 2017  

                  Перебування в Польщі:  26 лютого-23 березня 2018 

I з'їзд  
21 серпня-1 вересня 2017:  
курс польської мови 
50 годин – 2 тижні 
 
4-15 вересня 2017:  
реалізація дисциплін напряму 
50 годин – 2 тижні 

II з'їзд 
26 лютого-23 березня 2018:  
реалізація дисциплін спеціальності, кінцеві екзамени 
100 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 та перед кінцевого іспиту) 

 

Терміни реалізації: 

 23 квітня – 30 вересня 2018 – для Управління та Внутрішня безпека 

 26 березня – 30 вересня 2018  – для Управління та технологія виробництва  

 

Умовою запису на стажування є знання польської мови (стажування у Польщі) або англійської 

мови (стажування в країнах ЄС).  
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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 – 20 євро 

 вартість трансферу від місця приїзду до житла – 10-40 євро 

Вартість проживання в Катовіце за місяць (гуртожитки): 

 серпень і вересень – 150 євро 

 березень і квітень – 300 євро 

Вартість проживання  поза містом Катовіце (до 10 км) за місяць (гуртожитки): 

 серпень і вересень – 120 євро 

 березень і квітень – 150 євро 

 

8. Терміни оплати: 

 

 

Управління та технологія 

виробництва 

Управління 

Внутрішня безпека 

до 4 липня 2017  

100 євро  

45 євро - курс польської мови 

ВАРІАНТ А 

до 4 липня 2017  

100 євро  

45 євро - курс польської мови 

ВАРІАНТ Б 

до 27 листопада 2017 

100 євро 

45 євро - курс польської 

мови 

до 21 серпня 2017 

250 євро – перед початком занять 

до 21 серпня 2017 

200 євро – перед початком занять 

до 26 лютого 2018 

400 євро – перед 

початком занять 
до 26 лютого 2018 

250 євро – перед початком занять 

до 26 березня 2018 

200 євро – перед початком занять 

 

 

 

 

 

 


