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Щецин – прекрасне місто. Повне енергії, воно гордо дивиться
в майбутнє, але не забуває своєї історії. Місто, яке не боїться мріяти
і яке має сильний потенціал для своїх мешканців. Зосереджене
на творчості та неминучих змінах. Сучасне і відкрите. Європейське.

Запрошую вас ознайомитися з багатими академічними пропозиціями
наших університетів і зробити ставку на Щецин. Сподіваюся,
ви вирішите стати частиною нашого міста, знайдете тут щастя,
реалізуєте свої наукові та професійні амбіції, і будете просто
любити його – так само, як і ми.

Запрошую на навчання в Щецин!

Пьотр Кшистек
Президент міста Щецин
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З А Л И Ш С Я
Щецин – це велика метрополія, розташована на північному заході Польщі, над
Одрою, поблизу Балтійського моря, на стику Скандинавії і Німеччини. Це сучасне
місто з багатою історією і значним науковим потенціалом.
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Сфери навчання, пов’язані з
морською галуззю, дуже
популярні.
Морська академія готує
майбутніх офіцерів, інженерів
та спеціалістів у транспортній
та ІТ-сферах.

З А Л И Ш С Я
Чи знаєте ви, що Щецин є найбільшим університетським центром у
Західнопоморському воєводстві? Тут діють великі державні університети:
Щецинський університет, Морська академія, Західнопоморський
технологічний університет, Поморський медичний університет, Академія
мистецтв і багато приватних університетів. Щороку в нашому місті
навчається понад 35 000 студентів. Більше того, з року в рік зростає інтерес до
пропозицій щецинських університетів серед молоді з-за кордону.

Також у Щецині є
Поморський медичний
університет (PUM). Наукова
діяльність вишу охоплює всі
напрямки медичних наук,
про що свідчить багата
освітня пропозиція за 13
напрямками. Щороку PUM
займає високі місця в
рейтингах найкращих
польських університетів.

Вивчай мистецтво! Таке є
гасло Академії мистецтв,
яка виховує майбутніх
графіків, музикантів та
архітекторів. Наймолодший
державний виш у Щецині
розвивається швидкими
темпами, створюючи нові
напрямки навчання і
залучаючи все більше і
більше абітурієнтів.

Інформаційні технології,
автоматизація та
робототехніка є
найпопулярнішими
напрямками навчання в
Західнопоморському
технологічному
університеті. Виш також
готує фахівців для хімічної і
будівельної галузей та
відновлюваної енергетики.
Найбільшим вишом регіону є
Щецинський університет.
Студенти отримують знання
на 7 факультетах та понад 80
напрямках навчання.
Діапазон можливостей дійсно
широкий – гуманітарні,
природничі, технічні та
багато інших.

Програма
«Дім для
випускника»

Програма
«Дім для
студента»

Метою конкурсу на відзнаку
Президента міста Щецина за кращу
наукову роботу є популяризація
інноваційних та новаторських робіт,
пов’язаних зі Стратегією розвитку
Щецина. Зокрема, таких, які
пропагують оригінальні рішення, що
позитивно впливають на розвиток
міста та регіону. На конкурс можуть
бути подані аспірантські, магістерські,
бакалаврські та інженерні роботи. Усі
вони мають бути високого
професійного та прикладного рівня та
стосуватися тем, пов’язаних з такими
дисциплінами, як точні та природничі
науки, гуманітарні та соціальні науки,
інженерно-технічні, медичні чи науки
про здоров’я.

«Дім для випускника» є житловою
програмою міста, яка реалізується за
участі Щецинського Товариства
соціального житла (TBS). Це приваблива і
дешевша за комерційну форма мешкання
в Щецині після закінчення навчання. Її
мета – підтримати випускників
найзатребуваніших факультетів і людей,
які працюють у Щецині, у галузях,
визнаних містом ключовими для його
розвитку. У сферу діяльності входить
оренда комфортабельних та готових
квартир «під ключ» на пільгових умовах.
Програма також є гарантією стабільності
оплат і незалежності від кредитних
зобов'язань.

Програма «Дім для студента» є спільною
програмою міста Щецина та
Щецинського TBS. Вона розрахована на
студентів щецинських університетів, які
постійно проживають за межами Щецина,
і має на меті створити зручну систему для
задоволення житлових потреб під час
навчання. Надані приміщення,
розташовані в безпосередній близькості
від університетів Щецина, повністю
пристосовані до потреб студентів: у
кімнатах є письмові столи, ліжка, шафи та
комоди. Кухні та санвузли повністю
оснащені. Розмір орендної плати за
студентську квартиру є значно нижчим,
ніж на ринку комерційної нерухомості.
Договори оренди укладаються на весь
період навчання, з можливістю
дострокового розірвання в кінці
навчального року.

ПРОПОЗИЦІЯ
МІСТА

Нагороди
Президента
Щецина

Морська
Академія в Щецині
www.am.szczecin.pl
Основним завданням Морської академії Щецина є підготовка
висококваліфікованих кадрів для морської економіки Польщі та Європейського
Союзу у тісному зв’язку з науковими дослідженнями та розвитком інноваційних
технологій, у співпраці з економікою та суспільством. Освітня задача Морської
академії також полягає в тому, щоб відповідати потребам соціального
середовища вишу, зокрема ринку освіти та праці.

III. Додаткова пропозиція вишу

I. Освітня пропозиція, напрямки навчання польською мовою

Факультет інформатики та телекомунікації

інформатика
телекомунікація
Інженерно-економічний факультет транспорту

Механічний факультет

інженерія експлуатації
промислове машинобудування
та морські вітрові електростанції
механіка і машинобудування

логістика
транспорт
менеджмент
менеджмент і технології виробництва
Факультет мехатроніки та електротехніки

автоматика і робототехніка
мехатроніка

Навігаційний факультет

геодезія і картографія
геоінформатика
навігація
океанотехніка
внутрішнє судноплавство

Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням: www.rekrutacja.am.szczecin.pl

II. Освітня пропозиція, напрямки навчання англійською мовою

Механічний факультет

механіка і машинобудування
Навігаційний факультет

навігація
Інженерно-економічний факультет транспорту

транспорт
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням:
www.marine-edu.com, international@am.szczecin.pl

Гуртожитки

Містечко межує з вулицями Стажиньського, Побожного, Щербцовою
та Зигмунта Старого. Будинки розташовані серед дерев і зелені
Жеромського парку, біля головної комунікаційної розв’язки на площі
Родла, звідки можна швидко дістатися до будь-якої точки Щецина.
Головний корпус академії і дидактичний корпус факультету
інформаційних технологій, електроніки та телекомунікації
розташовані у декількох хвилинах ходьби від гуртожитків.

Наукові товариства/гуртки
Студентський науковий гурток „Asset Managers”
Науковий гурток «safeNorth».
Науковий гурток діагностики і аналізу сигналів
(НГ ДіАС) на кафедрі діагностики та ремонту
машин механічного факультету.
Науковий гурток маркетингу та зв’язків з
громадськістю „The Butterﬂy Eﬀect” (TBE)
Науковий гурток VERTE
Науковий гурток GIS
Науковий гурток інформатики
Науковий гурток систем динамічного
позиціонування/Науковий гурток Oﬀshore
Науковий гурток морської гідрографії

Науковий гурток METIRI
Науковий гурток досліджень бортових
машинних відділень
Науковий гурток екології
Науковий гурток логістики та транспорту
Науковий гурток «На часі якість».
Науковий гурток із застосування інформатики
Науковий гурток внутрішнього судноплавства
Науковий гурток транспортної інженерії
Науковий гурток електроавтоматики
Студенти та випускники AMS можуть
зареєструватися на веб-сайті Biura Karier (бюро
працевлаштувань) та отримати доступ до
поточних пропозицій щодо роботи, практики та
стажування.

Бюро працевлаштувань
Роботодавці, зацікавлені в працевлаштуванні наших випускників і студентів, можуть
безкоштовно зареєструватися на сайті www.biurokarier.am.szczecin.pl, розмістити
візитку своєї компанії та поточні оголошення. Це сприятиме створенню свого іміджу
в студентському середовищі.
Кожен студент або випускник AMS може звернутися до консультанта з професій, щоб
обговорити сумніви, пов’язані з його власним кар’єрним шляхом, ознайомитися з
документацією, підготуватися до співбесіди чи пройти тести на професійні преференції.
Також ми організовуємо безкоштовні майстер-класи та тренінги, присвячені
плануванню професійної кар’єри, пошуку роботи, вдосконаленню власних навичок,
а також конкурси для студентів, серед інших фотографічні або фільмові.
Основне завдання бюро працевлаштувань – підготувати та підтримати студентів та
випускників Морської академії в Щецині в процесі планування та реалізації професійної
кар’єри через:

надання студентам і випускникам актуальної професійної інформації
стосовно ринку праці,
формування у студентів і випускників активної позиції до пошуку
роботи, що відповідає їхній кваліфікації й прагненням,
підтримку студентів та випускників у плануванні та реалізації
професійного шляху,
налагодження тривалої співпраці з роботодавцями.

Академія
мистецтв у Щецині
www.akademiasztuki.eu
Академія мистецтв у Щецині є першим державним вишем у Польщі, який
поєднує образотворче та музичне мистецтво. Її мета – формування талантів
та захист свободи творчості. Своєю науковою та мистецькою діяльністю
вона інтегрує й стимулює творче середовище для створення краси в усіх
сферах суспільного життя. Академія мистецтв виховує на основі традицій
національної культури та загальноприйнятої світової культури у співпраці з
вишами мистецтв у Польщі та за кордоном.

I. Освітня пропозиція

II. Додаткова пропозиція вишу

Академія мистецтв у Щецині складається з 8 факультетів,
де проводяться навчання І та ІІ ступенів за такими напрямками:

Наукові товариства/гуртки

мистецька освіта в галузі музичного мистецтва,
інструменталістика,
вокал,
графіка,
дизайн інтер'єру,
комп'ютерні ігри та віртуальна реальність,
малярство,
медіа-мистецтво,
промисловий дизайн.
На всіх факультетах Академії мистецтв навчається понад 820 студентів.

Наукові гуртки, наприклад, науковий гурток PRYZMAT, де створюють
комп’ютерні ігри, дослідницький клуб вокалістів ODEON, клуб графіки
FRAKTAL. Дослідницький гурток PRÓŻNIA має власну галерею.

Робота, стажування, практика

POWER є багаторічною програмою, за якою студенти можуть
проходити оплачувану практику, в програму також входять курси,
сертифіковані навчання, факультативні заняття та майстеркласи. Також студенти проходять обов’язкову практику в рамках
курсу навчання, серед іншого, в дружніх закладах культури,
компаніях та в організаторів фестивалів. Також в академії існує
бюро працевлаштувань.

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Факультет музичної освіти

Факультет дизайну інтер’єру

мистецька освіта в галузі музичного мистецтва
Інструментальний факультет

інструменталістика
Вокальний факультет

сольний спів

дизайн інтер’єру та віртуальний простір
Факультет графіки

художня графіка
графічний дизайн
Факультет живопису

малярство
Факультет медіа-мистецтва

фотографія
кіно
нові медіа і анімація

Факультет образотворчого мистецтва

дизайн одягу
дизайн виробу
візуальне спілкування
Міжфакультетські:

комп'ютерні ігри
та віртуальна реальність

Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням:
www.akademiasztuki.eu e-mail: bos@akademiasztuki.eu

Поморський
медичний університет у
Щецині
www.pum.edu.pl
Поморський медичний університет (PUM) у Щецині має 3 факультети:
факультет медицини та стоматології; факультет фармації, медичної
біотехнології та лабораторної медицини, а також факультет наук про
здоров’я. Студентам пропонують наступні напрямки навчання: лікувальний,
лікувально-стоматологічний, медична аналітика, фармація, медична
біотехнологія, клінічна дієтологія, фізіотерапія, косметологія, сестринська
справа, акушерство, психологія здоров’я, а також менеджмент в системі
охорони здоров’я, де навчаються понад чотири з половиною тисячі студентів.
Сімсот іноземців навчаються англійською мовою за програмою English Program і
6-ти річною магістерською програмою Asklepios.
В PUM існує кілька форм навчання, такі як: неподільна магістратура, навчання
І і ІІ ступеня, післядипломна програма та аспірантура. Заняття зі студентами
також проводяться в клінічних лікарнях PUM: SPSK (Незалежна державна
лікарня) № 1 за адресою: вул. Унії Любельської із госпіталем у Поліце, та SPSK №
2 на Поможанах у Щецині, а також у Центрі медичної симуляції. Натомість,
іспити проводяться в сучасному Центрі тестових іспитів.

I. Освітня пропозиція, напрямки навчання польською мовою

III. Додаткова пропозиція вишу

Факультет фармації, медичної біотехнології і лабораторної медицини

Гуртожитки

медична аналітика
медична біотехнологія
фармація
Факультет медицини і стоматології

лікувальний
лікувально-стоматологічний
Факультет наук про здоров’я

клінічна дієтологія
косметологія
сестринська справа
акушерство
фізіотерапія
психологія здоров’я
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням:
www.pum.edu.pl/rekrutacja e-mail: rekrut@pum.edu.pl

II. Освітня пропозиція, напрямки навчання англійською мовою

Факультет медицини і стоматології

лікувальний
лікувально-стоматологічний
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням:
https://www.pum.edu.pl/english/programs-in-english-language
e-mail: recruit@pum.edu.pl

Студентське містечко PUM складається з 3 гуртожитків, де
студентам виділено 545 місць.

Наукові товариства/гуртки

Студентський парламент Поморського медичного університету в
Щецині,
Аспірантський парламент Поморського медичного університету в
Щецині,
Студентське наукове товариство Поморського медичного
університету у Щецині, Міжнародна асоціація студентів медицини,
філія в Щецині (IFMSA Poland, філія в Щецині),
Польське товариство студентів-стоматологів (PTSS), філія в Щецині,
Академічний спортивний союз, Університетський клуб Поморського
медичного університету в Щецині, Студентське товариство
лаборантів-діагностів Поморського медичного університету в
Щецині,
Польське товариство студентів-фармацевтів, філія в Щецині,
Студентське товариство біотехнологів.

III. Додаткова пропозиція вишу

Бюро працевлаштувань

Актуальну пропозицію представляє Академічне бюро
працевлаштувань PUM:
https://www.pum.edu.pl/absolwenci/akademickie-biuro-karier

Щецинський
університет
www.usz.edu.pl
Понад 11 500 студентів і аспірантів
7 факультетів
Понад 80 напрямків навчання
341 професор
130 студентських дослідницьких товариств, 19 дисциплін
у спортивній пропозиції
4 студентські будинки
співпраця з 370 іноземними університетами
1900 стипендій на загальну суму 13,878 млн. злотих
співпраця з понад 600 роботодавцями - стажування,
практика, тренінги та семінари

I. Освітня пропозиція, напрямки навчання польською мовою
(I - бакалаврат, II - магістратура, JM – неподільна магістратура)

Гуманітарний факультет

Факультет економіки, фінансів та менеджменту

брендінг міст і регіонів I, II
економіка І, ІІ
економіко-правовий І, ІІ
фінанси і бухгалтерський облік I, II
управління нерухомістю І
просторове планування І
інформатика і економетрика I, II

інформатика у бізнесі I, II
інноваційна міська економіка I, II
логістика I, II
логістика - інженерна справа I, II
підприємництво та інвестиції І
ринок нерухомості II
туризм і рекреація I, II
менеджмент I, II

Факультет суспільних наук

анімація культури І, ІІ
національна безпека I, II
внутрішня безпека I, II
художня освіта І
управління державними
установами і зв'язки
з громадськістю I, II
педагогіка І, ІІ

педагогіка дошкільного і раннього віку JM
спеціальна педагогіка JM, II
політологія І, ІІ
соціальна робота I, II
психологія JM
соціологія І, ІІ
соціальна інженерія та соціальний вплив I

Факультет фізичної культури і здоров'я

спортивна діагностика І, ІІ
менеджер спорту і рекреації I (планується відкриття)
фізичне виховання І, ІІ
громадське здоров'я I, II
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.kandydaci.usz.edu.pl e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

археологія І, ІІ
балтійська культурологія II
журналістика і соціальна комунікація І
журналістика і менеджмент ЗМІ II
англійська філологія I, II
германська філологія I, II
германська філологія з додатковою іноземною мовою І
іспанська філологія І
норвезька філологія І
польська філологія І, ІІ
романська філологія з іноземною мовою на вибір І
романська філологія ІІ
російська філологія з додатковою іноземною мовою I
філософія I, II
історія I, II
італієзнавство з елементами християнства I, II
когнітивістика спілкування I, II
лінгвістика для бізнесу - російсько-польсько-німецькі переклади I
медіа та цивілізація I
менеджер культурної спадщини II
російсько-польський переклад з додатковою іноземною мовою II
міжнародні відносини I, II
студії письменництва I, II
дослідження війни та військової діяльності I, II

II. Освітня пропозиція, напрямки навчання англійською мовою
(I – бакалаврат, II – магістратура)

Факультет точних і природничих наук

Факультет економіки, фінансів та менеджменту

Економіка й ІТ-застосунки I
Міжнародна економіка II
Державне управління II
Гуманітарний факультет

Глобальні комунікації I

Факультет суспільних наук

Соціальні науки I
Факультет точних і природничих наук

Гідробіологія I

Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.kandydaci.usz.edu.pl, www.en.foreigners.usz.edu.pl, e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl.

Факультет права й адміністрування

адміністрування I, II
право JM
право інтернету та захисту інформації I
медичне право II
право охорони природних ресурсів І
право військової служби І
право транспорту та транспортних страхувань II
Факультет фізичної культури і здоров'я

спортивна діагностика І, ІІ
менеджер спорту і рекреації I (планується відкриття)
фізичне виховання І, ІІ
громадське здоров'я I, II
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.kandydaci.usz.edu.pl e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

біологія І, ІІ
біологічні основи криміналістики II
біотехнологія I, II
експлуатація природних ресурсів – інженерні дослідження І
фізика І, ІІ
генетика та експериментальна біологія І
географія І, ІІ
геологія I, II
математика І, ІІ
мікробіологія I, II
океанографія І
охорона та інженерія навколишнього природного середовища
- інженерні дослідження II
окулярна оптика І
менеджмент охорони навколишнього середовища I

Теологічний факультет

фаміліологія I, II
теологія JM

III. Освітня пропозиція, напрямки навчання іншими мовами
(I – бакалаврат, II – магістратура)

Академічний Центр вивчення мов
ackj.usz.edu.pl

Гуманітарний факультет

зведені дослідження полоністики-германістики
для вчителів I (планується відкриття)
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.kandydaci.usz.edu.pl, www.en.foreigners.usz.edu.pl. e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

IV. Додаткова пропозиція вишу

Студентське самоврядування
samorzad.usz.edu.pl

Представники Студентського самоврядування обираються з числа
студентів Щецинського університету шляхом виборів. Його члени:
організують низку академічних заходів, конференцій та зустрічей,
забезпечують дотримання прав студента,
опікуються культурним життям студентської громади,
підтримують ініціативи студентів.
Представники студентського самоврядування US беруть участь у
засіданнях Сенату Щецинського університету, у виборах ректорату
Академічне бюро працевлаштувань
abk.usz.edu.pl

Основне завдання бюро – допомогти студентам та випускникам US
вийти на ринок праці. В рамках своєї діяльності бюро пропонує:

Основним завданням центру є проведення курсів з таких мов:
англійської, німецької, іспанської, французької, російської та
латинської. Крім того, ACKJ пропонує:
комерційні курси, включаючи синоптичні (вивчення 3 мов одночасно),
підготовку до численних заліків, іспитів та сертифікатів,
оренду підручників з вивчення іноземних мов,
організацію безкоштовних освітньо-культурних зустрічей
(з питань літератури, живопису) англійською мовою.
Akademicki Związek Sportowy
azs.usz.edu.pl

AZS to studenckie stowarzyszenie sportowe zrzeszające pasjonatów
aktywności ﬁzycznej w różnych dyscyplinach. W ramach swojej działalności
członkowie AZS rozwijają kulturę ﬁzyczną oraz promują zdrowy styl życia
wśród społeczności akademickiej i mieszkańców regionu. Studenci mogą
rozwijać swoje umiejętności w 19 sekcjach i zajęciach dodatkowych, m.in. :
piłka nożna
koszykówka
siatkówka
brydż sportowy

tenis ziemny i stołowy
wioślarstwo
kolarstwo górskie
pływanie
lekkoatletyka

Akademiki
studenci.usz.edu.pl

допомогу у виборі напрямку навчання,
консультації з радниками з питань професій,
просування пропозицій роботи, стажування і практики за профілем,
ярмарки вакансій та зустрічі з роботодавцями,
тренінги та семінари.

Uniwersytet Szczeciński dysponuje czterema domami studenckimi. O miejsce
w jednym z nich może ubiegać się każdy student. Opłaty wahają się w
granicach 300-450 złotych, w zależności od liczby osób w pokoju.
Chcesz ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim US? Aplikuj na swoim
koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Odpowiedni rekord pojawi
się w ERK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

IV. Додаткова пропозиція вишу

Університетський навчальний центр (UCE)

Зона студентської культури (SKS)

uce.usz.edu.pl

sks.usz.edu.pl

UCE є міжвідомчим підрозділом. Завдання підрозділу:
SKS – це підрозділ, який об’єднує всі студентські організації, що
працюють у US. Це дає змогу студентам та працівникам вишів
створювати академічну культуру шляхом реалізації власних
мистецьких та освітніх проектів. В рамках SKS функціонують:
театри,
музичні кафе,

музичні ансамблі,
колективні майстер-класи
(напр., фотографічні, гри на гітарі або бальних танців).

SKS має у своєму розпорядженні професійний кіно-театральний зал (170-200
місць) з технічними засобами (звукове та світлове обладнання).
Наукові гуртки
sks.usz.edu.pl

Наукові гуртки – це організації, що об’єднують студентів і
аспірантів, які бажають розвивати свої захоплення, навички та
інтереси в різних сферах. В Щецинському університеті діє 130
активних дослідницьких гуртків. Участь у них є добровільною та дає
проводити наукові дослідження,
надавати публікації і статті,
брати участь в організації та роботі майстер-класів,
тренінгів, благодійних акцій та культурних заходів,
набувати нових знайомих і друзів на довгі роки.
Програма Erasmus+
outgoing.dsm.usz.edu.pl

Програма Erasmus+ дає можливість студентам бакалаврату,
магістратури та аспірантам здійснювати семестрові або
двосеместрові поїздки до закордонних університетів, які беруть участь
у цій програмі.
Семестр, проведений в іноземному університеті, вважається
еквівалентним семестру в US, а студенти отримують стипендію на
поїздку. В Erasmus+ також можливі стажування. Поїздки тривають від
2 до 12 місяців і частково субсидуються.

навчання студентів педагогічних спеціальностей
у галузі психології та педагогіки,
організацію практики вчителів,
організацію навчання з охорони праці.
Стипендії
studenci.usz.edu.pl

Види матеріальної допомоги, на які можна подати заяву:
соціальна стипендія,
стипендія для неповносправних осіб,
стипендія ректора,

стипендія міністра
за видатні досягнення,
допомога.

Аспірантура
szkoladoktorska.usz.edu.pl

Аспірантура Щецинського університету пропонує різноспрямовану
підготовку молодих вчених до самостійної діяльності у вітчизняному
та зарубіжному науковому середовищі. Комплексна освітня програма
дає змогу розвивати дослідницькі навички.
Відділ по роботі з неповносправними особами
bon.usz.edu.pl

Відділ по роботі з неповносправними особами пропонує наступне
студентам, які мають листок інвалідності та/або перебувають у
особливо складній життєвій ситуації.
допомогу помічників в навчальному процесі,
транспорт для неповносправних осіб,
психологічну підтримку групи терапевтів,
допомогу в адаптації матеріалів, необхідних для вивчення,
додаткові заняття іноземною мовою,
допомогу в адаптації уроків фізкультури,
заняття з нейродидактиком,
консультації при поданні заяви на призначення стипендії для неповносправних осіб.

Західнопоморський технологічний університет у Щецині, заснований рішенням
Сейму Республіки Польща 1 січня 2009 року, перейняв спадщину двох університетів,
які склали основи вищої освіти в Західному Помор'ї - Щецинської політехніки,
найстарішого вишу у Щецині (заснованого у 1946 р.), та Сільськогосподарської
академії (заснованої в 1954 р.).
Західнопоморський технологічний університет у Щецині – це університет, який у
всіх відношеннях виправдає ваші очікування. Ми пропонуємо освіту за понад 40
напрямками навчання в галузі технічних, природничих, сільськогосподарських та
економічних наук. Висока якість освіти спирається на відмінні, висококваліфіковані
науково-педагогічні кадри, сучасні лабораторії та навчальні програми, адаптовані
до потреб ринку праці.
Наших випускників високо цінують як вітчизняні, так і іноземні роботодавці.
Навчання – це час, який витрачається не лише на отримання знань, навичок та
професійних компетенцій, а й на розвиток ваших інтересів та вподобань. Наші
студенти працюють у численних наукових гуртках, спортивних секціях AZS та в
Парламенті студентського самоврядування. Музично обдаровані люди можуть
розвивати свої таланти в наших академічних хорах.

Західнопоморський
технологічний
університет у Щецині
www.zut.edu.pl

I. Освітня пропозиція, напрямки навчання польською мовою

Архітектурний факультет

Факультет природокористування та сільського господарства

архітектура
проектування інтер'єру та архітектура навколишнього середовища
Факультет біотехнології та тваринництва

біотехнологія
кінологія
зоотехніка

Факультет наук про харчі та рибництво

Факультет будівництва та екологічної інженерії

іхтіологія й аквакультура
мікробіологія
харчові технології та харчування людини

будівництво
будівництво (європейський інженер)
екологічна інженерія
Економічний факультет

економіка
менеджмент
Електротехнічний факультет

автоматика та робототехніка
електротехніка
телеінформатика
Факультет інформатики

інформатика

ландшафтна архітектура
охорона навколишнього середовища
відновлювальні джерела енергії
садівництво
землеробство
виноградарство і виноробство

Факультет машинобудування
та мехатроніки

енергетика
матеріалотехніка
інженерія бойових і спеціальних машин
інженерія машинобудування
в промисловості 4.0
транспортне машинобудування
механіка і будова машин
мехатроніка
проектування матеріалів
в інженерних спорудах
менеджмент та інженерія машинобудування

Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням:
www.zut.edu.pl/rekrutacja e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl

Факультет морських технологій і транспорту

будівництво яхт
рефрижерація й кондиціонування повітря
логістика
океанічна інженерія
транспорт
Хіміко-технологічний та інженерний факультет

хімія
хімічне та технологічне устаткування
інженерія матеріалів та наноматеріалів
хімічні технології
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Гуртожитки
Факультет біотехнології та тваринництва

Біотехнологія – основна спеціальність: біотехнологія
у тваринництві та охорона навколишнього середовища

www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl

ZUT має сім гуртожитків. Розмір місячної плати протягом
навчального року за користування студентським гуртожитком ZUT
становить відповідно для студента та аспіранта:

Факультет будівництва та екологічної інженерії

Інженер-будівельник – основна спеціальність:
Інженерні споруди
Міжнародний менеджмент будівництва
Економічний факультет

Економіка
Факультет машинобудування та мехатроніки

Інженерія матеріалів – основні спеціальності:
Легкі конструкції
Обробка полімерних матеріалів
Факультет наук про харчі та рибництво

Аквакультура та рибальство
Факультет хімічних технологій і оснащення

Хімічні технології
Матеріалознавство та інженерія

одномісний номер від 402 до 432 зл
місце в двомісному номері від 348 до 372 зл
місце в тримісному номері від 321 до 351 зл
Студентські будинки ZUT пропонують загалом близько 2900 місць.
Наукові товариства/гуртки

У ZUT працюють 83 університетські організації та студентські
наукові гуртки. Кожен студент може знайти цікаву для нього тему
дослідження, яку він може досліджувати незалежно від програми,
реалізованої в тому чи іншому напрямку чи факультеті.
Студенти також можуть використати свою енергію та талант у
Студентському самоврядуванні ZUT або у двох чудових хорах, які діють
у ZUT.
Усіх студентів, які цікавляться діяльністю в науковому русі,
запрошуємо ознайомитися з повним переліком студентських наукових
гуртків та університетських організацій, що діють в ZUT, і
запрошуємо відвідати веб-сайт: https://www.zut.edu.pl/zutstudenci/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe-i-organizacje-studenckie.html
Бюро працевлаштувань ZUT

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na:
www.admission.zut.edu.pl, e-mail: admission@zut.edu.pl

Каталог пропозицій на www.biurokarier.zut.edu.pl, посередництво у
працевлаштуванні, стажуванні та практики для студентів та
випускників ZUT, консультування щодо кар’єри, написання резюме та

Вища банківська школа
в Познані. Економічний
факультет у Щецині
www.wsb.pl/szczecin/

23 квітня 2008 р. Вища банківська школа (WSB) в Познані отримала згоду
міністерства на управління Економічним факультетом у Щецині. Саме тоді були
проведені перші заняття з фінансів та банківської справи. З того часу протягом
наступних кількох років ми розвивали та вдосконалювали пропозицію. Сьогодні ми
можемо похвалитися численними нагородами, престижними сертифікатами та
золотими медалями, які відрізняють нас від багатьох приватних університетів
усієї країни. Наша пропозиція включає всі види досліджень, навчання та
підготовку МБА. Проте, що нас найбільше тішить, це тисячі наших випускників,
які добре справляються з викликами вимогливого ринку праці.
Навчальний рік 2021/22 є особливим для WSB у Щецині. Університет розпочав його
на новому місці за адресою: вул. Яна і Єнджея Снядецкіх, 3, у Щецині.
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Економічний факультет у Щецині Познанської Вищої банківської школи

Наукові товариства/гуртки

безпека в бізнесі та адмініструванні
фінанси та бухгалтерський облік
інформатика
інженерія менеджменту
логістика
маркетинг і збут
педагогіка
педагогіка дошкільного і раннього віку
психологія в бізнесі
туризм і рекреація
менеджмент

У WSB у Щецині діють такі студентські організації:

Науковий гурток любителів архітектури, мистецтва та
природи AKROPOL (гурток напрямку Туризм і рекреація)
Науковий гурток SALUTEM (гурток напрямку Безпека в бізнесі й
адмініструванні)
Науковий гурток LIDEA (напрямку Логістика і менеджмент)
Науковий гурток COGITO (напрямку Педагогіка і психологія)
Студентське самоврядування

Бюро працевлаштувань
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.wsb.szczecin.pl e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

II. Освітня пропозиція, напрямки навчання англійською мовою

Познанська Вища банківська школа Економічний факультет у Щецині

Менеджмент:
Менеджмент і маркетинг бізнесу
Менеджмент подорожей і туризму

Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
www.wsb.szczecin.pl e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

У WSB у Щецині є бюро працевлаштувань і практики,
створений для підтримки студентів та випускників на
початку професійної кар’єри. Бюро пропонує допомогу у сфері
посередництва у працевлаштуванні, практики, стажування
та консультації з кар'єрним радником. Бюро працевлаштувань
має контакти з HR-консалтинговими компаніями та
співпрацює з роботодавцями усього регіону. Крім того,
студент отримує доступ до пропозицій щодо практики,
роботи та стажування, які, серед іншого, оновлюються в
Extranet (система внутрішнього зв’язку між студентом і
університетом).

Перший приватний університет у Західному Помор’ї, який протягом 29 років
готує управлінські кадри для сучасної економіки. Університет з практичним
профілем освіти, стіни якого вже залишили понад 17 тисяч випускників, які
успішно розвивають свою кар’єру в регіоні, в своїй країні та за кордоном.

Західнопоморська
школа бізнесу
(ZPSB) в Щецині
www.zpsb.szczecin.pl

ZPSB пропонує напрямки та спеціальності з урахуванням поточних потреб
економіки та ринку праці. Вони включають навчання 1-го та 2-го ступенів,
аспірантуру та престижну програму Executive MBA, а також ряд курсів та
тренінгів. Основні напрямки навчання 1 та 2 ступеня – інформатика,
економіка, менеджмент та педагогіка. Заняття проводяться польською та
англійською мовами. Також університет пропонує комфортне навчання в
електронній системі e-learning.
Західнопоморська школа бізнесу відрізняється заняттями, які проводять
практики, а також модульною системою навчання, де окремі предмети
згуртовані у вигляді модулів, що полегшує навчання і не збирає іспити на один
період.
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Економіка – 1 ступінь
Інформатика – 1 ступінь, інженерія
Педагогіка - 1 ступінь
Менеджмент - 1 і 2 ступінь
Магістр ділового адміністрування - 1 ступінь разом з аспірантом
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням www.zpsb.pl.
e-mail: rekrutacja@zpsb.pl
II. Освітня пропозиція, напрямки навчання англійською мовою

Інші виші
У Щецині є й інші виші, з пропозицією яких варто ознайомитися. До них належать:

Щецинська вища школа Collegium Balticum в Щецині
Вища школа державного управління в Щецині
Вища гуманітарна школа Товариства
Вєдза Повшехна в Щецині
Вища школа європейської інтеграції в Щецині
Вища технічно-економічна школа в Щецині

www.cb.szczecin.pl
www.wsap.szczecin.pl
www.wshtwp.pl
www.wsie.pl
www.wste.szczecin.pl

Міжнародний бізнес - менеджмент, спеціальності:
Міжнародний бізнес (бакалавр)
Управління бізнесом (бакалавр)
Глобальний менеджмент (магістр)
Додаткову інформацію про напрямки навчання і процес набору можна знайти за посиланням
https://apply.zpsb.pl e-mail: international@zpsb.pl

III. Додаткова пропозиція вишу

У Західнопоморській школі бізнесу ми докладаємо всіх зусиль, щоб
освітні, консультаційні та дослідницькі послуги, які ми надаємо, були
на найвищому можливому рівні з точки зору технологічного та
технічного змісту, відповідали чинним правовим нормам і
стандартам, прийнятим нами, та вимогам наших студентів,
співробітників, бізнес-партнерів та громади. Тому ми постійно
працюємо над удосконаленням процесів, що відбуваються в усіх
сферах діяльності нашого вишу.
ZPSB виховує досконалих спеціалістів у багатьох галузях. Завданням
вишу є не лише передача знань, а й навчання ними користуватися.
Саме тому виш співпрацює з науковими та бізнес-асоціаціями та
організаціями, а також найбільшими компаніями регіону, які
створюють спеціальні програми практики та стажування для
студентів.

Якщо хочете бути в курсі подій та слідкувати за тим, що
відбувається в академічному Щецині, слідкуйте за нашими
каналами в соціальних мережах.
Є питання? Напишіть нам!
До зустрічі в Щецині!

/AkademickiSzczecin
/AkademickiSzczecin
akademicki.szczecin.eu

Дізнайтеся більше про Щецин, його історію, пам’ятні місця та унікальну атмосферу: visitszczecin.eu

Agencja Rozwoju
Metropolii
Szczecińskiej

Sp. z o.o.

