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Шановні студенти,
вітаємо у академічній
спільноті УІТМ!
Адміністрація
університету

Протягом багатьох років наш університет реалізує
довгострокову стратегію сталого розвитку. Сьогодні
діяльність університету, не пов’язана з викладанням,
становить понад 50% від загального прибутку, що робить
УІТМ досить унікальним. Така велика частка доходів
є результатом активної участі наших співробітників у
різній науковій діяльності.
УІТМ - це наша спільна заслуга. Кожен співробітник,
студент, випускник і діловий партнер вносять свій
внесок у розвиток нашого університету. УІТМ - це не
тільки сучасна інфраструктура, престижна установа,
нагороди, перемоги та високі місця в національних і
світових рейтингах. Що має значення, так це наші люди.
Сповнені впевненості, прихильності та віри в те, що
вони роблять, саме це має великий вплив на успішність
нашого університету.

Проф. Тадеуш Помянек
Засновник та
Президент УІТМ

Д-р Вергіліуш
Голомбек
Ректор

Проф. Агата
Юрковска-Гомулка
Проректор з наукової роботи

Проф. Анджей Розмус
Проректор з навчальновиховної роботи

Більше інформації на нашому сайті ua.uitm.edu.eu
Про нас > Адміністрація університету
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25
років

діяльності

2

Кампуси

6000

Студентів

1600

Іноземних студентів
з 50 країн світу

УІТМ
у цифрах
50 000
Випускників

45

Сучасних лабораторій

500

Національних та міжнародних
конференцій і семінарів

20+

Наукових гуртків
та студентських організацій

9 из 10

Випускників
рекомендують УІТМ
своїм друзям

50+

Підписаних договорів з
програми студентського
обміну Erasmus+
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ПРО НАС
Ми є одним з найбільш успішних і
далекоглядних університетів, який постійно
вдосконалюється, а також приділяє
велику увагу дослідженням, розробкам і
розвитку наших студентів та співробітників.
Крім освітньої діяльності, ми проводимо
безліч дослідницьких проєктів, а також
організовуємо численні наукові конференції.
Ми також тісно співпрацюємо з різними
міжнародними компаніями та місцевою
владою, які вносять свій внесок в наш
розвиток.
За останні 25 років тут навчалося понад 60
тисяч осіб, як з Польщі, так і з-за кордону.
УІТМ є домом для студентів і вчених з усього
світу. Амбітні цілі, викладені в Стратегії
університету на 2020-2024 роки полягають
на збільшенні міжнародної студентської
спільноти до 45%.

Протягом багатьох років ми проводимо
навчання за допомогою професійних
інструментів для дистанційного навчання.
Студенти та викладачі використовують
платформу Blackboard і Cisco Webex.
Платформа American Blackboard Learn одна з найбільших навчальних платформ у
світі. Таким чином, студенти мають доступ
до різних навчальних матеріалів. Cisco
Webex - це платформа, яка призначена
для відеоконференцій, онлайн-зустрічей,
демонстрації екрану і вебсемінарів.
Завдяки цим двом платформам студенти
можуть брати участь в онлайн-заняттях,
що проводяться професорами, виконувати
проєкти й співпрацювати з іншими
студентами, використовуючи передові
інструменти спільної роботи для текстового,
голосового та відеозв’язку.

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві є одним з найбільших
недержавних закладів вищої освіти у південно-східній Польщі, який займає провідні позиції
у рейтингах.

Головні напрями:
| Менеджмент | Інформаційні технології | Комп’ютерна графіка | Медицина
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ЖЕШУВ
Академічний
центр Польщі

Ласкаво просимо до Жешува сучасного та яскравого міста,
де кожен четвертий мешканець - студент!
ЦИФРИ

ФАКТИ

700-річна історія

Дійсний член Європейського Союзу

180 000 мешканців

Велика Авіаційна долина

60 000 студентів

Один з найбільш розвинених ринків працевлаштування

130 компаній, пов’язаних
з економічною галуззю

Міжнародний аеропорт
Сучасна інфраструктура
Популярний туристичний напрям
Численні культурні заходи
Знижки для студентів УІТМ

Підкарпатське воєводство
Підкарпатське воєводство славиться динамічною економікою, дивовижною природою,
багатою культурою і різними можливостями. Тут інноваційні технології аерокосмічної,
інформаційної та автомобільної промисловості є сусідами з активним відпочинком,
гірськими пригодами, мультикультуралізмом і творчістю. Міжнародний аеропорт,
автомагістраль Схід-Захід, потенційні райони для інвестицій, а також добре освічена молодь
- це причини, за якими глобальні компанії відкривають тут свій бізнес.
А що після важкого робочого дня? Можливості не закінчуються! Від гучної атмосфери
міських кафе, пабів, ресторанів, театрів, концертів до розважальних заходів серед дикої
природи, карпатських краєвидів, а також є можливість відвідати гори Бещади і Низькі
Бескиди.
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Ми цінуємо наше
співробітництво з місцевим
урядом, а також з
бізнес-спільнотою, яким
Університет надає такі послуги,
як: консультації, дослідження,
а також підготовка і
впровадження інноваційних
рішень.

УІТМ

активно працює
в регіоні

InternetBeta - одне з найбільших і важливих
подій у польській інтернет-індустрії.
У конференції беруть участь найкращі і затребувані
фахівці в області маркетингу, менеджменту та
Інтернету.

Наша діяльність не обмежується
чотирма стінами аудиторій або лабораторій.
Ми просуваємо науку, культуру і знання,
організовуючи наукові конференції,
семінари та відкриті лекції.
«Великі питання науки»
Серія відкритих лекцій за участю
професорів, представників ЗМІ,
письменників і людей, які створюють
сучасну культуру і мистецтво.

Підкарпатський ярмарок вакансій,
яку ось уже 20 років організовує Бюро кар’єр УІТМ.

Фінансування і суспільство
Щорічна конференція, яка просуває
міжнародні дослідження і створює
нові напрямки міждисциплінарних
досліджень в цій області.
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Інфраструктура
В УІТМ
2 кампуси - в Жешуві та Кельнарова

Кампус
CAMPUS
в Жешуві
in Rzeszow

Gym & SPA

великі паркувальні
free Wi-Fi
майданчики

RA

Cafeteria

безкоштовний
BISTRO
Wi-Fi
(self-service)
Restaurant

кафе

parking zones
print
старопольська
& photocopy
карчма
point

кав’ярні із
самообслуговуванням

пункти
ксерокопіювання

тренажерний
зал і SPA

УІТМ - 7

У головному корпусі в Жешуві
є власна професійна теле- і
радіостудія, бібліотека, Read&Relax Room, академічний клуб IQ зі
сценою, а також кав’ярні.

Корпус в Кельнарова - Центр
міжнародної освіти, розташований
в затишному районі на околиці міста. Там
знаходяться великі дидактичні будинки, а
також сучасні лабораторії, спортивний зал
і багато інших можливостей для активного
проведення часу.

University
Безкоштовний
Shuttle
Bus

Кампус
CAMPUS

автобус для
студентів
УІТМ
It takes
about 30 minutes

in
Kielnarowa
в Кельнарова

(free transport for UITM students)
to get to Kielnarowa

Наші студенти
користуються
from Rzeszow.
безкоштовними
університетськими автобусами,
які курсують між кампусами.

KD

KE

KA

Rzeszow (Rx)

Жешув (Rx)

RA ― UITM

RA - УІТМ,campus in Rzeszow
Kielnarowa (Kx) кампус в Жешуві
KA ― Teaching and Learning Building
KD ― Recreation and Sports Hall

KE ― Dormitoryкорпус
Кельнарова (Kx) KA - навчальний
KD - спортивний зал
KE - гуртожиток
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Початок
Перші дні в університеті можуть бути складними - адже це нове місце, яке
відрізняється від середньої школи. Напевно у вас виникне багато питань: де
оформити необхідні формальності? Що потрібно обов’язково пам’ятати? Куди
звернутися за допомогою? Ось декілька порад про те, як ефективно орієнтуватися
в університеті.

ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - це
головна платформа для кожного
студента УІТМ. Саме через ВУ ви можете
перевіряти свій розклад, оцінки (вам
не потрібно турбуватися про записи в
заліковій книжці), оплати і навчальні
плани. Просто введіть букву «w», а потім
свій студентський номер в якості логіна.
Наприклад, w12345 і пароль, який є
індивідуальним для кожного студента.

ЕЛЕКТРОННИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК
- забрати його можна в деканаті. Однак
перед цим вам необхідно перейти в
ВУ, підтвердити свої дані в закладці
СТУДЕНТ > ЗАГАЛЬНІ ДАНІ (якщо
вони вірні, в іншому випадку вам слід
звернутися в деканат, щоб виправити
їх) і заплатити 22 злотих на рахунок
електронний студентський квиток, який
можна знайти в закладці ОПЛАТИ>
ДОДАТКОВІ ДАНІ. Підтвердження
оплати в паперовій формі необхідно
показати в деканаті при отриманні
студентського.

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК - це чарівний
інструмент, який дає вам право не
тільки на численні знижки, наприклад,
на проїзні квитки, але також дозволяє
використовувати університетські
комп’ютери та інформаційні кіоски (де
ви можете перевірити свій обліковий
запис у Віртуальному університеті).
Всього лиш треба під’єднати карту
до комп’ютерного кіоску та система
автоматично розпізнає Користувача.

ОПЛАТИ - в даній закладці на платформі
ВУ ви можете перевірити всю основну
інформацію про оплати: номери
рахунків, суму оплати. Пам’ятайте,
що всі питання, пов’язані з оплатою
за навчання, в основному можна
вирішити онлайн! Оплата за навчання
здійснюється в євро.
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Д Е К А Н АТ - г о л о в н и й в і д д і л в
університеті для студентів. Саме тут ви
вирішите більшість справ, пов’язаних
з навчанням, і отримаєте відповіді на
багато питань, які вас цікавлять. Тут
ви можете подавати заяви, наприклад,
індивідуальна організація навчання,
академічна відпустка, стипендія,
відновлення навчання, відстрочка
оплати за навчання, сімейна пільга.
Навчання польською мовою:
Корпус в Жешуві - кабінет RA27
Корпус в Кельнарова - кабінет КМ117
Години роботи (для обох деканатів):
Вт - Пт: 11.00-15.00
Сб: 7.30-15.30
Деканат не працює по неділях та
понеділках
Навчання англійською мовою:
Корпус в Жешуві - кабінет RA41
Години роботи:
Вт - Пт: 11.00-15.00
Деканат не працює по суботах і неділях
Телефон: + 48 17 866 1323
Email: io@wsiz.edu.pl

ВІДДІЛ СТИПЕНДІЙ - тут можна подати
заяви на стипендії та отримати всю
необхідну інформацію про них.
Де: кабінет RA27 / 2
Години роботи:
Вт - Пт: 11.00-15.00
Сб: 7.30-15.30
Інформація надається англійською
і польською мовами.
Міхаліна Мруз
Тел. +48 17 866 1475
Email: mmroz@wsiz.edu.pl

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ
МІЖНАРОДНИХ СТУДЕНТІВ
Університет розробив чудову систему
допомоги для студентів з інших
країн. Працівники Центру підтримки
міжнародних студентів і опікунистаршокурсники допоможуть освоїтися
в новому середовищі і подолати всі
труднощі, пов’язані з легалізацією
перебування в Польщі, з оформленням
медичного страхування, подолати
культурний шок або, наприклад, втілити
в життя студентські ініціативи.
Де: кабінет RA107
Години прийому студентів:
Вт: 11:00-15:00
Ср: 08:00-16:00
Чт: 11:00-15:00
Телефон: +48 17 866 11 69
Email: dshcherbak@wsiz.edu.pl
abezruka@wsiz.edu.pl

БІБЛІОТЕКА - щоб брати книги в
бібліотеці або користуватися ними в
читальному залі, необхідно замовити їх
через каталог в Інтернеті. Вхід в систему
відбувається так само, як і в Віртуальний
університет. Ви можете брати до 10
книг, хоча цей ліміт можна збільшити
різними способами. Ви також можете
продовжити термін повернення книг ще
на місяць через онлайн-систему.
Де: кабінет RA22 (Жешув)
кабінет KM23 (Кельнарова)
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В І Д Д І Л П Р И Й М А Л Ь Н О Ї КО М І С І Ї
СТУДЕНТІВ ЗІ СХОДУ - це перший
відділ, з яким ви зіткнулися, тому що
саме тут ви подали документи, необхідні
для вступу на навчання. Якщо на цьому
етапі у вас є питання або сумніви, тут
ви можете отримати всю детальну
інформацію, що стосується початку
навчання.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ - має бути
оплачена вчасно. У разі несплати в
термін, нараховуються відсотки. Крім
того, студент, у якого є заборгованість по
сплаті 2/5 оплати за навчання за даний
семестр або станом на 30 березня або 15
липня даного року, має заборгованість
по оплаті за навчання та інших платежів,
може бути відрахований з університету.

Де: кабінет RA7
Години роботи:
Пн - Пт: 8.00-16.00
Телефон: +48 17 866 11 74
Моб. телефон: +48 691 992 116
Email: ua@uitm.edu.eu

Навчання польською мовою:
Де: кабінет RA27
Телефон: +48 17 866 12 07
Email: jtluczek@wsiz.edu.pl

В І Д Д І Л З П И ТА Н Ь Л Ю Д Е Й З
ІНВАЛІДНІСТЮ - послугами даного
Відділу може скористатися студент,
який в силу своєї інвалідності або
стану здоров’я зазнає труднощів з
навчанням в стандартному режимі.
Цей Відділ спрямований на створення
умов для повноцінної участі людей
з обмеженими можливостями у всіх
сферах академічного життя.

АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР ОСОБИСТІСНОГО
РОЗВИТКУ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ - це місце,
де можна навчитися бути впевненим,
контролювати емоції і правильно
мотивувати себе до різних завдань.
Тут ви отримаєте підтримку в боротьбі
з особистими проблемами, але також
покращите стан свого здоров’я та
самопочуття, і розвинете професійні
компетенції. Даний Центр пропонує
допомогу в чотирьох сферах:
| сфера особистісного розвитку;
| сфера психологічної допомоги;
| сфера профілактики здоров’я;
| сфера психології управління.

Де: кабінет RA109
Телефон: +48 17 866 11 04
Email: bon@wsiz.edu.pl

Навчання англійською мовою:
Де: кабінет RA41
Телефон: +48 17 866 13 23
Email: io@wsiz.edu.pl

Де: кабінет RA218
Телефон: +48 17 866 11 57
Моб. телефон: +48 792 777 498
Email: rozwoj@wsiz.edu.pl
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ якщо у вас є якісь проблеми з
навчанням чи є ідея про те, як
поліпшити роботу університету, вам слід
звернутися саме сюди. Як вказує сама
назва, студентська рада складається зі
студентів, схожих на вас, тобто людей,
які розуміють труднощі навчання і в
той самий час дуже добре знають УІТМ.
Вони допоможуть знайти відповідне
рішення, вкажуть відділ або особу, яка
зможе допомогти.

Де: кабінет RA42
Години роботи:
Пн - Сб: 11.00-15.00
Телефон: +48 17 866 11 45
Email: samorzad@student.wsiz.edu.pl
fb.com/ss.wsiz
instagram.com/ss.wsiz

Як читати

розклад?
RA 123
позначення будівлі/
корпусу

номер аудиторії,
лабораторії або кабінету

RA - цей символ позначає головний
будинок університету на вул. Сухарського 2.

KA, KM - так позначаються кабінети,
розташовані на території університетського
містечка УІТМ в Кельнарова.

RB - частина занять в Жешуві проходить
в середній школі. Її будівля знаходиться
поруч з головним корпусом УІТМ,
за адресою вул. Рудницького 2.
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Жешув

- місто студентів!
I
Місце

в рейтингу безпеки Financial Times „Міста майбутнього 2019/2020”.

II
Місце

III
Місце

в рейтингу „Міста, що сприяють розвитку
бізнесу 2020”, який опубліковано в Forbes,
у категорії міст з населенням від 150 тис.
до 299 тис.

в рейтингу „Europolis. Місто молоді”, який
опубліковано Польським фондом ім.
Роберта Шумана.

На перший погляд здається, що Жешув - це невелике місто, яке має обмежені можливості,
але в реальності це зовсім інакше. Це велике студентське місто - одне з найбільших в
Європейському Союзі за даними Євростату (у співвідношенні кількості жителів до кількості
студентів), а кожен четвертий мешканець міста є студентом.
За даними Центральної статистичної адміністрації Польщі, Жешув вважається одним з міст
Польщі, яке найшвидше розвивається і до 2050 р., за прогнозами, саме в Жешуві, а також у
Варшаві, кількість мешканців буде тільки збільшуватися. Саме тому в Жешуві проводиться
велика кількість заходів, спрямованих на дану вікову групу.

УІТМ - 13

Студентський Жешув
УІТМ чекає на тебе!

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!
Переконайся особисто!

Житло

Громадський
транспорт

Харчування

Розваги

Інші витрати

Одномісна кімната

400–700 PLN/міс. (94–164 EUR)

Двомісна кімната

350–500 PLN/міс. (82–117 EUR)

Квартира-студія
(однокімнатна квартира)

1300–1500 PLN/міс. (304–350 EUR)

Одноразовий проїзд

1,80 PLN (0,42 EUR)

60 – хвилинний квиток

2,40 PLN (0,56 EUR)

24 – годинний квиток

6,00 PLN (~2 EUR)

Семестральний квиток

188,00 PLN (~44 EUR)

Обід в їдальні/на вагу

~3,00 PLN (~0,70 EUR)

Хліб

~3,00 PLN (~0,70 EUR)

Вода

Від 0,99 PLN/шт 1,5л (від 0,23 EUR)

Яйця

Від 4,00 PLN/упаковка (~1,00 EUR)

Кінотеатр

10–25 PLN (~2–6 EUR)

Філармонія, театр, концерти

Від 20 PLN (від 5 EUR)

Абонемент в спортзал

Від 69 PLN (від 16 EUR)

Пейнтбол

Від 25 PLN (від 6 EUR)

Картинг

Від 35 PLN (від 8 EUR)

Студентський інтернет

Від 35 PLN (від 8 EUR)

Навчальні посібники

Від 30 PLN (від 7 EUR)
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Культурні
заходи в Жешуві
Жешув - це місто, в якому ти можеш прогулюватися біля культурних пам’яток,
відвідувати змагання волейбольних команд світового класу, а також дивитися
концерти відомих зірок, в рамках різноманітних фестивалів і культурних заходів.

ПЛОЩА РИНОК - головна площа міста.
Саме тут знаходиться найбільша кількість
ресторанів і клубів, так що кожен зможе
знайти щось для себе: любителі важкого року
і музики для вечірок, бажаючі потанцювати й
поспівати в караоке. А в кінці вечора завжди
можна завітати до ресторану східної кухні, та
скоштувати кебаб, який вже став культовою
стравою серед студентів міста.
ЗАПОВІДНИК „ЛИСЯЧА ГОРА” І ЖЕШУВСЬКІ
БУЛЬВАРИ
Якщо раптом з’явиться бажання організувати
щось „своє” на природі, то Лисяча гора (Lisia
góra) - це ідеальне місце. Правда назва
досить відносна, тому що всі столи, лавки,
мангали й місця для багаття знаходяться
біля підніжжя невеликої гори, поруч з річкою
Віслок, і вам не потрібно підійматися високо.
Єдине, чого ні в якому разі не можна забути
- це спрей від комарів! Міська влада також
намагається пропонувати місцевим жителям
різноманітні розваги, у яких студенти можуть
брати участь, адже дані ініціативи дуже часто
бувають безкоштовними. Національні та
закордонні фестивалі, різні майстер-класи,
спортивні заходи - можна перераховувати
дуже довго, а деякі з них, особливо відомі,
описані нижче.
КУЛЬТУРАЛІЯ
Наймасштабніший студентський захід
у Жешуві, організатором якого є студентські
самоврядування чотирьох університетів
Жешува. У ці дні студенти повністю

контролюють місто, і символом цього
є передача адміністрацією ключа від
„міських воріт” студентам. Веселощі
починаються з барвистого ходу, де
студентська творчість не знає кордонів.
Плюс до цього концерти музичних зірок і
веселощі до ранку в колі друзів.
Дата: друга половина травня
НІЧ РОКУ
Якщо ти фанат гри на гітарі, любиш рокмузику, і будеш перебувати в Жешуві в кінці
вересня, то ти ні в якому разі не можеш
пропустити цей захід. Фестиваль просуває
аматорські групи, у яких буде можливість
зробити перший серйозний крок на шляху до
великої музичної кар’єри.
Дата: останній тиждень вересня
WSCHÓD KULTURY
Серія заходів, створена завдяки співпраці
кількох міст Східної Польщі (Білосток, Люблін
і Жешув) з різними артистами з Вірменії,
Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та
України. В рамках даної події реалізується
багато цікавих культурних заходів: концерти,
майстер-класи, вернісажі, анімаційні шоу,
кінопокази, танцювальні і театральні
постановки. Вхід безкоштовний.
Дата: червень
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ФЕСТИВАЛЬ TONY - захід, який відносно
недавно почав проводитися також в Жешуві.
Це дводенне свято музики, де артисти на
сцені виходять за рамки звичних для всіх
музичних шляхів. У своїй творчості вони
експериментують з різними жанрами. Серед
іншого, ти почуєш музику інді й артпоп, r&b,
електроніку, індастріал, синті-поп. TONY - це
оригінальні автори, приємна атмосфера і
насолода від прослуховування.
Дата: липень
Ф Е С Т И В А Л Ь К А Р П АТ І Я - т р а д и ц і я
проведення даного фестивалю починається
з 2005 року. Під час цього заходу виступають
молоді й талановиті співаки і колективи
з усього світу. Подія сподобається всім
слухачам, які шукають нове звучання,
відкриті новим культурам і шукають нових
музичних зірок.
Дата: травень-липень

16 - УІТМ

Унікальний
студентський
досвід
Студентське життя в УІТМ - це більше, ніж просто
заняття. Наші студенти знайомляться з новими
людьми, знаходять друзів, набувають і розвивають
необхідні в професії навички, вступають в різні наукові
гуртки, а також беруть участь в шоу талантів
і виставках.
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Що
обрати?

Для тебе доступний широкий вибір
різноманітних занять та студентських
заходів.

INPRO | Наукові гуртки | IQ Клуб - УІТМ має талант |
Дні культури | Erasmus + | Спорт

INPRO
Це молодіжна організація, яка
займається наданням молодим
людям можливостей для особистого
розвитку і освіти. У них є величезна
кількість різноманітних заходів,
починаючи від місцевих, таких
як Open Café і Tuesday Tales, і
закінчуючи семінарами для учнів
в школах, а також семінарами з
психології для молоді.

Дні культури
На такому заході студенти
представляють культуру і звичаї
своєї країни, свою історію,
кухню та традиції.

Спорт
Наші команди беруть участь в
21 виді академічних спортивних
змагань, завойовуючи золоті та
срібні медалі на чемпіонатах Польщі.
Спортивні змагання: катання на
гірських велосипедах, настільний
теніс, гірські лижі, бадмінтон,
плавання, біг по пересіченій
місцевості, баскетбол і волейбол.
Майже половина членів команди іноземні студенти.
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Колегіуми в УІТМ
В УІТМ є чотири колегіуми. Кожен з яких очолює декан, а заступники деканів
відповідальні за реалізацію навчання на окремих його факультетах.

Декан

Факультет

Заступник декана

Цифрова комунікація
Журналістика
та соціальна комунікація

Колегіум
Медіа проф.
і соціальної Славомір Гавроньскі
комунікації

Комп’ютерна графіка і
мультимедійна продукція
Компьютерная графіка
і мультимедійна продукція
(навчання англійською
мовою)

мгр. Лукаш Біс

Англійська філологія

д-р. Роман Віш

Психологія в менеджменті

д-р. інж. Агата Шмулік

Логістика

Колегіум д-р. Агата
Менеджменту Гемзік-Сальвах

Колегіум
д-р. інж.
Прикладної Маріуш Вжешень
інформатики

д-р. Барбара Пшивара

Логістіка (навчання
англійською мовою)

д-р. Катерина
Лисенко-Риба

Менеджмент

д-р. Йоанна Подгурська

Менеджмент (навчання
англійською мовою)

д-р. інж. Ізабелла
Чіхоцка

Інформатика

д-р. інж. Януш Колбуш

Інформатика (навчання
англійською мовою)

д-р. інж. Януш Корняк

Дієтологія
Дієтологія (навчання
англійською мовою)

Медичний
колегіум

проф. Зофія
Нізьол-Лукашевська

мгр. Якуб Тобіяш

Фізіотерапія

д-р. Мажена Манджюк

Косметологія

д-р. Беата Антошевіч

Сестринська справа
Сестринська справа
(навчання англійською
мовою)

мгр. Катажина
Вичарська-Джікі
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ОРГАНІЗАЦІЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Усі факультети та напрямки
святкові канікули

осінній семестр

весінній семестр

23.12.2021–07.01.2022

14.04.2022–19.04.2022

сесія:
основна сесія

12.11.2021-13.02.2022

20.04.2022-10.07.2022

перша перездача

01.12.2021-27.02.2022

27.04.2022-31.07.2022

друга перездача

до 15.03.2022

до 31.07.2021
і від 01.10.2022 до 15.10.2022

канікули і практика

01.08.2022-30.09.2022

Дати початку навчання для студентів першого семестру:
бакалаврат польською мовою - 07.10.2021
бакалаврат англійською мовою - 11.10.2021
магістратура польською та англійською мовою - 08.11.2021

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ
Навчання I рівня

навчання польською мовою - 07 жовтня 2021
навчання англійською мовою - 11 жовтня 2021

Навчання II рівня

08 листопада 2021
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Заняття
в УІТМ

ЛЕКЦІЇ

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Це форма занять, яка найбільше асоціюється
з університетом. Під час лекцій студенти
вивчають найважливіші теоретичні питання
з обговорюваних тем.

Під час цих занять ви будете взаємодіяти з
викладачем, виконувати завдання та брати
участь у дискусіях.

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

ПРОЄКТИ

Ці заняття подібні до практичних, але
проводяться в менших групах та в
спеціальних приміщеннях - лабораторіях.
До того ж це не обов’язково кабінет,
який оснащений предметами медичного
призначення або хімічними посудами. Це
більш широке поняття. Більшість студентів
зазвичай використовують комп’ютерні
лабораторії.

Це форма навчання, в якій саме студенти
повинні демонструвати творче мислення,
свої знання і креативність.
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Студентський
словник,
або кілька важливих термінів,
які зроблять твоє студентське життя простішим
Нульовий термін заліку/іспиту (Zerówka/
Zero term exam) - це додатковий шанс для
студентів, які, якщо приступлять до іспиту в
нульовому терміні й не здадуть його, то не
матимуть жодних проблем, тому що оцінка
«2,0» не буде внесена до бази деканату.
Якщо не пощастить на нульовому терміні
іспиту, слід краще підготуватися до іспиту
в 1 терміні. Нульовий термін іспиту є тільки
на деяких предметах в семестрі, які, згідно
зі статистиками, вважаються «складними
предметами».
Консультації (Konsultacje/Consultations)
– протягом усього навчального року у
викладачів є визначені години консультацій
для студентів. Слід ними скористатися, щоб
краще зрозуміти пройдений матеріал перед
іспитами або заліками.
Wpis warunkowy (Conditional term) –
також warunek – це додатковий термін
перездачі предмета. У кожному семестрі
можна отримати згоду декана на умовне
зарахування предмету не більше ніж з трьох
предметів. Перед перездачею необхідно
бути присутнім на обов’язкових платних
консультаціях. Вартість цієї процедури
можна знайти в регламенті оплат УІТМ (WU,
E-usługi).
AWANS (Credit in advance) – якщо не
вдасться скласти іспити з одного або двох
предметів у формі warunek (Conditional term)
можна подати заяву до декана на awans.
Предмет у формі awans закривається в
наступному семестрі або через рік. Вартість
цієї процедури можна знайти в регламенті
оплат УІТМ (WU, E-usługi).

Індивідуальна організація навчання
(Indywidualna Organizacja Studiów/Individual
organisation of studies) – не пізніше 14 днів
від початку семестру повнолітній студент
може подати заяву на індивідуальну
організацію навчання, яка полягає на
звільненні студента в участі в усіх або
в деяких заняттях протягом семестру.
До моменту видачі рішення декана про
звільнення студента, необхідно відвідувати
заняття. Згода на звільнення від участі на
заняттях в рамках ІОН спочатку приймає сам
викладач. Умови здачі предмету викладач
встановлює для студента особисто. Щоб
отримати дозвіл на ІОН необхідно мати
поважну причину, наприклад, робота на
повну зайнятість або стаж. Індивідуальна
організація навчання приділяється студенту
на один семестр, вартість цієї процедури
можна знайти в регламенті оплат УІТМ (WU,
E-usługi). Отримання згоди на ІОН не звільняє
студента від здачі іспитів або заліків в тому
ж терміні, який був встановлений для даної
групи студентів, відповідно до розкладу
занять.
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Студентський
етикет,
або кілька підказок, щоб уникнути непорозумінь з
працівниками університету
Академічний етикет в спілкуванні - звучить якось дуже серйозно. Все ж таки це
сучасний університет. Студенти щодня звертаються до працівників університету,
тому тут можна дізнатися правила етикету спілкування, які зроблять ваше
студентське життя простішим.

Без привітання, теми, підпису?
Електронна пошта
Після того, як студент отримує доступ
до віртуального університету, у нього
також з’являється доступ до студентської
електронної пошти, яку необхідно
використовувати для кореспонденції з
працівниками університету.
1. Слід пам’ятати, що пишучи повідомлення
до працівника університету, потрібно
починати зі звернення:
PL: Szanowna Pani Doktor/ Szanowny Panie
Dziekanie/ Szanowna Pani Profesor / Szanowny
Panie Kierowniku – в залежності від посади
адресата.
ENG: Dear Dr. (прізвище) / Dear Dean
(прізвище) / Dear Professor (прізвище) / Dear
Human Resources Director (наприклад) або
Dear (ім’я та прізвище).
2. Важливо правильно висловлювати свою
думку в повідомленні, коротко і на тему
описуючи ситуацію.
3. Підписатися під своїм повідомленням:
PL: Z wyrazami szacunku / Z poważaniem
ENG: Kind regards / Regards.
4. Правильно записати тему повідомлення,
використовуючи ключові слова (1-3 слова)
про що йде мова в повідомленні.
Пам’ятай, для контакту з викладачами
та пр ацівник ами універ с и тет у с л ід
в и ко р и с то ву в ат и л и ш е с т уд е н тс ь к у
електронну пошту!

Якщо заходиш до кабінету, необхідно
привітатися спокійним голосом з усіма
працівниками в кабінеті, а не з кожним
окремо.
Входячи до кабінету працівника, не забудь
постукати у двері й трохи почекати перед
тим, як увійти. Якщо заходиш до кабінету/
секретаріату, наприклад, в деканат, де кілька
працівників приймають студентів, нема
потреби стукати, вистачить лише відкрити
двері й заглянути, чи працівник деканату
вільний і готовий тебе прийняти.
Пам’ятай, щоб завжди приходити лише в
визначені години прийому студентів
в даній структурі!
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Курси англійської
мови
Кожному студенту, який хоче навчатися англійською мовою, але не має
міжнародного сертифікату, що підтверджує рівень знань англійської мови на мін.
рівні В2, Університет інформаційних технологій та менеджменту пропонує пройти
курс англійської мови, який підготує до здачі сертифікованого іспиту *, наприклад,
telc.
КУРС 1 – РІЧНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (FOUNDATION YEAR)
Даний курс підготує тебе до навчання
англійською мовою.
Програма навчання: починаємо з базової
граматики та лексики
Твій рівень: A1 / A2 | Твоя ціль: B2
Протягом року ти інтенсивно вивчаєш
англійську мову.

Окрім занять англійської мови (які
складуть 700 годин загального часу), річний
підготовчий курс також включає:
| 30 годин занять польської мови
| 20 годин занять з інформаційних
технологій
| 30 годин занять спортом
| 20 годин занять про Польщу
і Європейський Союз

Початок курсу

04.10.2021

Кінець курсу

31.05.2022

Кількість годин

700 + 100

Тривалість

1 рік

Ціна

2 400 EUR

Кількість студентів в групі

до 20 осіб

КУРС 2 – ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Програма навчання: починаємо від лексики
й граматики на рівні В1+, а також зміцнення
і систематизації наявних знань

Твій рівень: В1 + | Твоя ціль: B2
Вчишся на обраному напрямку і паралельно
вивчаєш англійську мову.

Початок курсу

06.09.2021

Кінець курсу

17.12.2021

Кількість годин

160

Тривалість

3 місяці

Ціна

480 EUR

Кількість студентів в групі

до 20 осіб
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КУРС 3 – СЕРЕДНЬО-ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Ти вивчаєш англійську мову протягом літніх
канікул, а потім починаєш паралельно з
навчанням на обраному напрямку.

Твій рівень: В1- | Твоя ціль: B2

Початок курсу

02.08.2021

Кінець курсу

15.10.2021

Кількість годин

360

Тривалість

2,5 місяці

Ціна

1 080 EUR

Кількість студентів в групі

до 20 осіб

*Курси англійської мови в УІТМ закінчуються міжнародним іспитом telc *. Необхідно набрати відповідну
кількість балів і ти зможеш вчитися в нашому університеті англійською мовою. Ми пропонуємо цілий
спектр міжнародних іспитів, визнаних в Європі і світі. УІТМ - це акредитований екзаменаційний центр telc,
LCCI, Pearson, ETS.

Курси польської
мови
Кожному студенту, який навчається польською мовою, в програму навчання
протягом 3 семестрів будуть включені заняття з польської мови. Вони допоможуть
удосконалити вже засвоєні раніше знання, наприклад, на курсах перед початком
навчання у вересні. Знання, отримані під час продуктивної участі в заняттях, часто
стають ключовими для ефективного навчання та досягнення професійного успіху.
Програма курсу враховує рівень знань студента. На підставі результатів іспиту,
студентів ділять на групи за рівнем знань польської мови (А1, А2, В1) *. Від занять
будуть звільнені студенти, які матимуть сертифікат знання польської мови на
рівні В2. Такий сертифікат повинен бути виданий Національною комісією атестації
рівня знань польської мови як іноземної, або студенти, які після інтенсивного
вересневого курсу в університеті, здадуть сертифікований іспит з польської мови
на рівні мінімум В2.
*Міністр науки і вищої освіти Польщі постановою № 13/DWM/2016 від 18 жовтня 2016 надав право
Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві проводити іспити з польської мови,
як іноземної, на всіх рівнях володіння мовою відповідно до європейської системи оцінювання мовного
навчання.
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Важлива інформація
для іноземних
студентів в УІТМ
Прогресивна глобалізація, політичні та економічні зміни в світі сприяють все
більше інтенсивному процесу освітньої міграції молоді з усього світу. Багато з
них приїжджають до Польщі з України, Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану,
Узбекистану, Таджикистану і т.д. Щоб правильно підготуватися до приїзду в
Польщу, і після приїзду тобі було легше пройти процес акліматизації й адаптації,
представляємо важливу інформацію.
1. Документи
Не забудь взяти з собою оригінали всіх
документів, які ти подавав під час набору на
навчання:
1) свідоцтво про повну загальну середню
освіту і додаток до свідоцтва;
2) одну кольорову фотографію;
3) підтвердження оплати вступного внеску;
4) для вступників на англомовне навчання–
міжнародний сертифікат, що підтверджує
відповідний рівень знань англійської мови;
5) вступники на медичні факультети мають
обов’язок представити довідку про щеплення
проти гепатиту В;
6) свідоцтво про народження
2. Інформація для неповнолітніх студентів
Неповнолітні студенти мають обов’язково
з собою привезти нотаріально завірений
дозвіл від батьків (або хоча б від одного
з батьків) на підписання їх дитиною в
Республіці Польща договору про надання
освітніх послуг та інших документів,
пов’язаних з навчанням і проживанням
на території Республіки Польща. Цей
документ буде доданий до особової справи
в університеті.

Приклад документа:
Я, мати, ............., я, батько, ...............
п о в і д о м л я є м о п р о с в о ю з год у н а
оформлення всіх необхідних документів (в
тому числі відкриття візи) і на тимчасові
поїздки за кордон в Республіку Польща
в проміжок часу ...................... ....... нашої
неповнолітній дочці/нашого неповнолітнього
сина ... ...........
А також, даємо свою згоду на підписання
нашою дочкою/нашим сином в Республіці
Польща договору про надання освітніх
послуг, угоди з банком, договору оренди,
а також інших, документів пов’язаних з
навчанням і проживанням на території
Республіки Польща.

Неповнолітнім студентам також необхідно
привезти підписані батьками (підпис - це
повне ім’я та прізвище латиницею) наступні
бланки:
1. Дозвіл від батьків на бланку Обласної
адміністрації (для отримання карти
тимчасового перебування).
2. Бланк Обласної адміністрації для
отримання карти тимчасового перебування.
3. Дозвіл від батьків на бланку
Національного фонду здоров’я (для
відкриття обов’язкової національного
студентського страхування).
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Ці три вищевказаних документа нотаріально
завіряти не потрібно!
Бланки доступні у опікуна в Університеті і на
сайті УІТМ (ua.uitm.edu.eu) закладка «Вступ»
-> «Інформація для неповнолітніх студентів».
3. Медичне страхування
Медичне страхування NFZ (Національний
фонд здоров’я)
Студенти, які перебувають на території
Польщі, зобов’язані підписати договір
медичного страхування, який дасть їм
можливість безкоштовних консультацій
у лікаря, лікування та безкоштовну першу
медичну допомогу, а також кваліфіковану
допомогу у разі нещасного випадку.
З метою укладення договору про медичне
страхування, студент повинен з’явитися до
відділу відповідного Фонду, в залежності
від місця проживання. У відділі необхідно
заповнити анкету, представити посвідчення
особи (закордонний паспорт), довідку,
яка засвідчує, що студент навчається
в університеті на денному відділенні і
студентський квиток. Протягом цього
самого дня студент повинен з’явитися
в ZUS (відділ або інспекторат Установи
с о ц і а л ь н о го с т р а х у в а н н я ) з м ето ю
оформлення укладеного договору про
медичне страхування (на формі ZUS - ZZA).
Після оформлення договору в ZUS студент
зобов’язується оплачувати внески на
медичне страхування до 15 числа кожного
наступного місяця за попередній місяць.
Внески сплачуються на рахунок ZUS. Для
студентів-іноземців у 2021 році внесок
становить 55,80 злотих щомісяця.
4. Оплата за навчання
Оплата за навчання в університеті
нараховується за цілий навчальний рік
(два семестри). Щоб нашим студентам було
зручніше платити, оплату за цілий рік можна
поділити на 10 рівних частин і оплачувати
щомісяця, по одній частині протягом 10
місяців, до 10 числа кожного місяця за цей
місяць. Розмір оплати за навчання залежить
від напрямку і рівня навчання. Всі актуальні
ціни вказані на сайті університету або в
особистому профілі в системі «Віртуальний
Університет».

Студенти оплачують за навчання починаючи
з жовтня місяця і закінчують оплати в липні
(початок навчання в жовтні). Студенти, які
не матимуть можливості оплатити навчання
до жовтня в своїй країні, повинні бути
готові до того, що по приїзду на навчання,у
вересні-жовтні, негайно повинні здійснити
оплату! Підтвердження оплати навчання у
вас можуть вимагати вже при отриманні візи.
Студенти бакалаврату, які претендують
на стипендію на перший семестр також
зобов’язані врегулювати оплату за навчання.
Якщо студент отримає стипендію на перший
семестр внесені кошти будуть йому повернуті
або перераховані на оплату за наступний
семестр.
Вступний внесок не включається в оплату за
навчання!
5. Легалізація перебування після закінчення
дії візи
На території Польщі ст удент може
знаходитися на підставі національної візи
(тип D), терміном максимально на 1 рік,
або ж на підставі дозволу на тимчасове
перебування, яке надається на період
навчання, але не більше, ніж на 3 роки
(перший дозвіл не довше 15 місяців).
У разі дозволу на тимчасове перебування
для навчання у ЗВО: перший дозвіл
видається терміном на 15 місяців, наступні
дозволи можна отримати строком до 3-х
років. Якщо мета перебування вимагає
від іноземця перебування на території РП
терміном менше 1 року, то перший дозвіл
видається терміном в один навчальний рік,
плюс 3 місяці.
Ф о р м а л ь н і т р уд н о щ і , п о в ’ я з а н і з
отриманням дозволу на тимчасове
проживання:
| процедура отримання дозволу може бути
тривалою і виснажливою;
| витрати на оплату процедури отримання
дозволу: 340 злотих (збір за процедуру видачі
дозволу) і 50 злотих (25 для студентів) за
карту перебування (тобто за сам документ);
| збір необхідних документів - прописка,
довідки про стан банківського рахунку,
медичного страхування в Польщі і тд.
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Як і де отримати дозвіл на тимчасове
перебування в Польщі?
Дозвіл на тимчасове перебування в Польщі
надає Воєвода місцевої адміністрації. Для
цього слід звернутися до Відділу у справах
іноземців в Обласну адміністрацію кабінет
49 і 50.
УВАГА!
| Документи можна подати навіть в
останній день закінчення терміну візи (або
попередньої карти перебування).
| Спеціальний бланк заяви на отримання
дозволу на проживання називається wniosek,
його можна отримати особисто у Відділі у
справах іноземців в обласній адміністрації.
| Список документів, необхідних для
отримання дозволу на проживання, а
також інформацію щодо процедури, можна
дізнатися на офіційному сайті Адміністрації у
справах іноземців: udsc.gov.pl
Особливу увагу потрібно звернути на
наступне:
| Польське законодавство вимагає від
кожної особи, яка перебуває в Польщі,
зареєструвати своє місце проживання,
іншими словами отримати прописку
(zameldowanie). Якщо ви будете проживати
в гуртожитку, то для отримання прописки
слід звернутися в адміністрацію гуртожитку.
Якщо ж ви знімаєте квартиру (кімнату), то
питання прописки слід відразу ж з’ясувати
з власником житла. Процедура зобов’язує
особисто з’явитися в Міський відділ
громадських справ і прописатися.
| Необхідно надати довідку з вищого
навчального закладу про зарахування
на навчання до зазначеного терміном
завершення навчання. У разі безкоштовного
навчання, необхідно взяти довідку про те,
що ви дійсно не платите за навчання. Якщо
ж будете вчитися платно слід представити
підтвердження оплати. Такі довідки можна
отримати в деканаті.
1. Документ, що підтверджує наявність
страхування (медичне страхування на
території Польщі), а також копія квитанції про
сплату останнього внеску.
2. Документ, що підтверджує наявність
коштів, наприклад, довідка з банку про
наявність достатньої суми коштів. Для

іноземців ця сума становить 701,00
злотих за місяць перебування + кошти, які
оплачуються щомісяця за оренду житла,
включаючи оплати за комунальні послуги,
якщо вони оплачуються окремо + гроші
на зворотну дорогу в країну походження
іноземця.
3. До документів слід докласти квитанцію
про оплату 340 злотих (оплата процедури).
Процедура розгляду документів у справі
видачі дозволу на тимчасове перебування
триває близько 4-х місяців.
Карту тимчасового перебування ви повинні
отримати особисто. Перед цим слід
заплатити за її видачу 50 (25 для студентів)
злотих. Перш ніж підписати документ про її
отримання, уважно перевірте чи немає на
карті помилок.
4. Іноземець подає заявку про надання
йому дозволу на тимчасове перебування
особисто, нe пізніше останнього дня його
легального перебування на території
Республіки Польща. Якщо заяву про видачу
дозволу на тимчасове перебування не
подавав іноземець особисто, наприклад,
відправлялася поштою, то Воєвода викликає
його на особисту зустріч, протягом 7 днів, в
разі, якщо іноземець не з’явиться на зустріч,
заява може залишитися без розгляду.
У разі, якщо заявником є неповнолітній
іноземець, заяву можуть подати батьки або
один з батьків дитини, законний опікун або
інша уповноважена особа. Приклад заяви від
батьків для довіреної особи можна отримати
також в обласній Адміністрації або у опікуна
в Університеті.
5. При подачі заяви на видачу дозволу на
тимчасове перебування іноземець повинен
надати відбитки папілярних ліній.
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Центр підтримки

міжнародних студентів
Це університетський підрозділ, який координує діяльність з адаптації та інтеграції, адресовану
до академічної спільноти іноземних студентів в УІТМ. ЦПМС проводить безкоштовні
консультації, координує програму Buddy, допомагає у питаннях легалізації перебування,
медичного страхування та підтвердження дипломів, а також надає безкоштовні послуги,
пов’язані з перевіркою граматики та стилістики дипломних робіт, написаних польською
мовою.
Якщо ти стикнувся з різними типами проблем (культурний шок, туга за домом, проблеми зі
спілкуванням з викладачами та одногрупниками), завжди можеш проконсультуватися та
отримати допомогу в Центрі підтримки міжнародних студентів.

Графік
прийому
студентів

Вівторок 11:00-15:00
Середа 08:00-16:00
Четвер 11:00-15:00

Завди можеш зв’язатися
з нами за телефоном
+48 17 866 11 69
або електронною поштою.

Сильвія К. Мазур
керівник Центру підтримки
міжнародних студентів
E-mail: smazur@wsiz.edu.pl

Дмитро Щербак
опікун
польськомовних факультетів
E-mail: dshcherbak@wsiz.edu.pl

Аліція Безрука
опікун англомовних факультетів
E-mail: abezruka@wsiz.edu.pl

30 - УІТМ

FAQs
Запрошуємо ознайомитися з питаннями, які виникають у абітурієнтів та студентів УІТМ
частіше всього. Ці відповіді обов’язково допоможуть вам розвіяти сумніви і дізнатися трохи
більше про правила і навчання в університеті.

1. Коли розпочинається навчання в УІТМ?
Навчання на бакалавраті розпочинається на початку жовтня, а на магістратурі - на початку
листопада.
2. Чи надає університет гуртожиток?
УІТМ надає допомогу в пошуку житла всім студентам-першокурсникам.
3. Які документи необхідно привезти з собою в Польщу?
З собою потрібно взяти оригінали наступних документів:
- Свідоцтво про повну загальну середню освіту і додаток до свідоцтва (аттестат)
(для вступників на Бакалаврат);
- Диплом I-рівня і додаток до диплому (для вступників на Магістратуру);
- Свідоцтво про народження.
Для неповнолітніх студентів додатково:
- Нотаріально завірений дозвіл від батьків для виготовлення Візи;
- Дозвіл від батьків на бланку Обласної адміністрації (для отримання карти тимчасового
перебування);
- Дозвіл від батьків на бланку Національного фонду здоров’я (для відкриття обов’язкового
національного студентсього страхування).
4. Чи потрібен сертифікат для навчання англійською мовою?
Щоб навчатися англійською мовою, потрібно надати міжнародний сертифікат з англійської
мови мін. на рівні В2. Якщо в абітурієнта немає даного сертифіката, тоді за згодою Декана
студент може донести даний сертифікат протягом першого семестру навчання.
5. Чи існують стипендії для студентів на першому курсі?
Так. За результатами набору та кваліфікаційного тесту, студент може отримати знижку вже
на 1 семестр навчання в розмірі 50% або 100% оплати на навчання. Також за результатами
навчання на першому семестрі студент має можливість подати заяву на стипендію Ректора.
6. Чи обов’язково обирати спеціальність факультету під час вступу на Бакалаврат?

Вибір спеціальності на першому семестрі поширюється тільки на студентів, які обирають
окремі напрями навчання. Решта спеціальностей обираються протягом 3 або 4 семестру
навчання (в залежності від факультету) і реалізуються з 4 або 5 семестру.
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7. До якого числа потрібно оплатити першу частину за навчання?
Першу частину оплати за навчання потрібно здійснити до 10 жовтня.
8. Де проходять заняття?
Заняття проходять як і в головному кампусі УІТМ на вулиці Сухарського 2 в Жешуві, так і в
другому кампусі в Кельнарова.
9. Що таке віртуальний університет?
Віртуальний університет - це система, яка забезпечує студенту постійний доступ до
інформації про статус навчання. Кожен студент може перевірити свій розклад, здійснені
оплати, оцінки, також знайти інформацію про викладачів, дізнатися поточний регламент,
знайти шаблони заяв і т.д.
10. Що таке окремий напрям навчання?
Це більше, ніж спеціальність, але менше, ніж факультет. Навчаючись на окремому напрямі
навчання, на обраному факультеті, ви отримуєте пакет додаткових предметів, тренінгів і
можливостей. Завдяки цьому ваша освіта буде ще більше відповідати вашим інтересам і,
перш за все, краще підготує вас до роботи.
11. Чи передбачені для студентів програми обміну?
Так, в університеті діє програма обміну Erasmus+, за допомогою якої ви можете поїхати на
навчання за кордон в один з університетів-партнерів УІТМ. Ви можете виїхати на навчання
на семестр або ж продовжити своє навчання на другий семестр. Також існує можливість
виїхати на стажування, в рамках програми Erasmus Intership. Якщо ви навчаєтеся на
факультеті англійської філології з китайською мовою, ви можете виїхати на семестр
навчання в партнерський ЗВО у Китаї.
12. Чи диплом УІТМ дійсний в інших країнах?
Так, наш диплом є дипломом європейського зразка, який дійсний у всьому світі.
13. Як знайти місце для проходження практики?
Студенти можуть самостійно знайти собі фірму, де вони хочуть пройти стажування або ж
звернутися за допомогою в Бюро кар’єр. Практику можна проходити як в Польщі, так і за
кордоном. Студенти з високими балами можуть проходити стажування за кордоном.
14. Чи існують в університеті наукові гуртки?
Так, звичайно в університеті функціонують наукові гуртки, які пов’язані з різними сферами.
Ви можете відвідувати будь-який гурток не залежно від факультету, на якому ви навчаєтеся.
Пам’ятайте, що ваша діяльність в гуртку допомагає заробити додаткові бали активності для
стипендії Ректора.
15. Чи існують стипендії для іноземних студентів?
Так, кожен студент після першого семестру навчання може подати заяву на стипендію
Ректора за успіхі в навчанні. Більше інформації доступно на нашому сайті в закладці
стипендії. На даний момент існує 10 різних стипендій.
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