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Шановні абітурієнти / Майбутні студенти
При виборі майбутньої професії потрібно приймати виважене рішення про подальшу освіту.Це рішення є складним 
і відповідальним.
В якому напрямку йти? Як найкраще використати свої можливості?
Дивлячись на тенденції і вимоги майбутніх роботодавців,варто вибирати практичне навчання.
Наш університет може запропонувати вам різні сучасні напрямки навчання. Випускники яких користуються 
популярністю не тільки на польському ринку праці, але й по всій Європі.
Традиції нашого університету почалися в 2000 році, більше 10 000 студентів отримали знання саме тут і це  
є найкращою рекомендацією.  Ми навчаємо фахівців з різних областей. Найпопулярніші напрямки ,які вибирають 
абітурієнти: фізіотерапія, туризм та відпочинок, косметологія.
Заняття проходять в сучасній будівлі, зведеній спеціально для нашого університету. У нас є цілий ряд сучасно 
обладнаних лабораторій, а висококваліфікований професорсько-викладацький склад забезпечує високий рівень 
освіти.
Наші студенти мають можливість взяти участь в численних курсах розширення професійної кваліфікації, а також 
в наукових гуртках залежно від зацікавлень. Сильною стороною Університету є спортивна база. В рамках нашого 
спортивного клубу діють численні спортивні секції. Гордість  університету -  команда дівчат з гандболу, що має 
численні академічні звання польських чемпіонів, чотири рази титул Академічних чемпіонів Європи і дві золоті медалі 
на європейських студентських іграх.
Тому я запрошую вас ознайомитися з нашими навчальними пропозиціями в цій брошурі, а також відвідати наш  
веб-сайт, поставити запитання, якщо вам щось не зрозуміло щодо вступу нашим працівникам та вибрати  
найкращий для себе факультет.

Професор, доктор наук. Вітольд Клачевський
Ректор УВП в Любліні

від ліва: Президент, Засновник УВП доцент Генрик Стефанек , Ректор, Професор, доктор наук. Вітольд Клачевський
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Університет  
ім. Вінцента Поля  

в Любліні

УВП створений  
для бажаючих реалізувати  

свої кар’єрні цілі і бажання

8
4000

98 309
57

напрямків 
навчання 
бакалавра і 
магістра

напрямків  
післядипломного  
навчання

призначених 
стипендій

студенти  
з 57 країн  
світу

студентів  
в 2018/2019 
навчальному  
році

Більше

12000 випускників
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ЗРУЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТУ
УВП  розташований уздовж основних доріг міста. Завдяки 
цьому до університету легко дістатися як на громадському 
транспорті так і автомобілем. 

ШИРОКИЙ СПЕКТР СТИПЕНДІЙ
В УВП є можливість претендувати на такі ж самі  стипендії , 
які студенти отримують в державних університетах, і це до-
зволяє суттєво зменшити ціну навчання.Є можливість отри-
мувати такі стипендії як: соціальну стипендію, стипендію 
Ректора для найкращих студентів, спеціальну стипендію 
для людей з обмеженими можливостями і одразову фі-
нансову допомогу.Стосується це студентів які навчаються 
на стаціонарі,як і студентів які навчаються на заочній формі 
навчання.

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Спеціальна навчальна пропозиція університету та заняття 
англійською мовою за напрямками: туризм та відпочинок, 
фізичне виховання, фізіотерапія та косметологія створю-
ють такі умови ,що в Університеті ім. Вінцента Поля з ра-
дістю розпочинають навчання студенти з усіх континентів і 
найвіддаленіших куточків світу таких як Саудівська Аравія, 
Бельгія, Китай, Індія, Франція, Ірландія, Іран, Ірак, Ізраїль, 
Японія, Канада, Малайзія, Непал, Росія, Туреччина, США, 
Великобританія, і Сент-Кітс і Невіс.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
В рамках програми Erasmus+ студенти мають мож-
ливість вчитися або перебувати на стажуваннях  
в авторитетних університетах, а також проходити практи-
ки в європейських країнах. Дуже хороші результати при-
носить співробітництво в галузі науки. Науковий склад УВП 
бере участь в численних міжнародних конференціях, на-
укових дослідженнях, лекціях і проходить стажування у відо-
мих університетах в Європі.

 

НОВІТНІЙ ДИДАКТИЧНИЙ СКЛАД
Заняття проводяться в одному з найсучасніших закладах 
навчання в Польщі. Університет має актовий зал для 200 
слухачів, аудиторії фізіотерапії, кінезотерапії , косметичні 
аудиторії, макіяжу, студію стилізації, анатомії, першої до-
помоги, біомеханіки, масажу, біохімічну лабораторію, 
майстерні туризму, країнознавства , готельного бізнесу, 
географії та інформатики. На території університету є гім-
настична зала, тренажерний зал, зали для аеробіки та для 
вправ загального розвитку. 

ДОСВІДЧЕНИЙ  
ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 
В університеті працює висококваліфікований професор-
сько-викладацький склад: 20 професорів, в тому числі  
11 професорів Університету ім. Вінцента Поля в Любліні,  
15 докторів наук, 100 кандидатів наук  і понад 150 виклада-
чів. Значна частина співробітників є активними фахівцями-
практиками.

ВЕЛИКА НАВЧАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 
Програма 2+1,яка представляє собою програму, через 
яку студенти мають можливість навчатися протягом двох 
років в Університеті ім. Вінцента Поля і рік в університетах 
у Великобританії. Після закінчення університету, студенти 
отримують два дипломи – університету УВП і університету 
Великобританії. Наші студенти також можуть розширити 
свої знання за допомогою різних курсів та студентських на-
укових гуртків УВП. 

НАВЧАЙСЯ  
З ДОФІНАНСУВАННЯМ ЄС
Університет Вінцента Поля ефективно використовує 
можливості,які з’явилися з моменту вступу до Європей-
ського Союзу і здобуває кошти на розвиток університету в 
сфері дидактичного навчання.Студенти мають можливість 
скористатися с проєктів дофінансованих з ЄС,що дозво-
ляє зменшити ціну на навчання для студентів.

ПЕРЕВАГИ УНІВЕРСИТЕТУ
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НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ
Нероздільна магістратура (5 років)
- Фізіотерапія
Магістратура (II ступінь, 2 роки) 
- Туризм і відпочинок
- Фізіотерапія (остатній набір в 2020 році)
Бакалавр  (I ступінь, 3 роки)
- Косметологія
- Сестринська справа
- Туризм і відпочинок
 Спеціальності:
- Організація і управління в туризмі і відпочинку
- Готелярство і гастрономія

- Фізичне виховання
- Англійська філологія
- Економіка
 Спеціальності:
- Міжнародний бізнес
- Управлінська економіка

- Інформатика і економетрія

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Bachelor’s Degree (3 years)
- Tourism and Hospitality Management
- Sport Science
- Beauty Science
- Nursing
- International Business Management
- English Philology

Master’s Degree (5 years)
- Physiotherapy

Master’s Degree (2 years)
- International Tourism
- Physiotherapy (остатній набір в 2020 році)

НАВЧАННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ 2+1
Поєднання навчання у Університеті ім. Вінцента Поля  
в Любліні з навчанням у Великобританії, за напрямками:

Бакалавр  (I ступінь, 3 роки)
- Туризм і відпочинок
- Фізичне виховання

Пропозиція навчання
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ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ           

2 СЕМЕСТРИ 
Біологічне відновлення з елементами фізіотерапії
Дієтологія у спорті та відпочинку
Догляд за красою з елементами косметології
Гіпологія та верхова їзда
Менеджер в закладах охорони здоров’я
Менеджер косметології та услуг SPA і Wellness
Менеджер спорту
Міжкультурна освіта
Організація охорони здоров’я
Охорона праці та безпека праці
Трудове право, кадри і розрахунки заробітної 
плати
Управління людськими ресурсами в сфері 
охорони здоров’я
Управління освітою
Управління людськими ресурсами на 
підприємстві
Управління людськими ресурсами в сфері 
туризму

3 СЕМЕСТРИ 
Виховання учнів з обмеженими можливостями
Викладацька кваліфікація / педагогічна підготовка
Гімнастика коригувально-компенсаційна
Іпотерапія
Клінічні дослідження
Каністерапія
Логістика та експедиція для вчителів
Освіта в галузі мистецтв в дошкільній освіті
Олігофренопедагогіка
Олігофренопедагогіка з іпотерапією
Організація і управління в сфері туризму, 
готельного бізнесу та гастрономії
Сенсорна інтеграція
Соціотерапія
Створення та візуалізація зображень
Тренер з гандболу II класу
Харчування людини, загальна та спеціальна 
дієтологія

НАВЧАННЯ РЕАЛІЗОВАНЕ В ЛЮБЛІНІ ТА БІЛЬШ НІЖ 20 МІСТАХ ПОЛЬЩІ

98 
напрямків 

НОВИНА! Сучасне перукарство та створення перукарського та косметичного бізнесу (4 семестри)
БІЛЬШЕ НАПРЯМКІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ WWW.WSSP.EDU.PL
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В ході навчання, студенти отримують глибокі знання 
медично - анатомічні, навички в таких сферах як 
фізична терапія, фізіотерапія, масаж, мануальна 
терапія, фізіотерапія клінічна при захворюваннях 
внутрішніх органів і порушень опорно-рухової 
системи, сучасні методи діагностики нервової 
системи (PNF, NDT bobath), а також допоміжних 
форм по відновленню (каністерапія, іпотерапії). 
Після завершення навчання за програмою, 
на п’ятому році навчання студенти матимуть 
можливість пройти шість місяців безперервної 
професійної практики. Наша навчальна програма 
відповідає вимогам Міністерства науки та вищої 
освіти, а також рекомендаціям Всесвітньої 
конфедерації фізіотерапії (WCPT).

Для того, щоб збільшити шанси наших 
випускників на ринку праці, Університет 
організовує під час навчання сертифіковані 
курси і навчання з сучасних методів 
фізіотерапії. Студенти також мають 
можливість брати участь в окремих 
додаткових заняттях пов’язаних з 
напрямком навчання, спеціалізованих 
заняттях англійською мовою, навчання 
та стажування за кордоном в рамках 
програми Erasmus+

Фізіотерапія

Навчання за напрямком Фізіотерапія в УВП 
викладається більше 15 років.. Наш університет 
перший в Любліні представив цей напрямок 
навчання, що проводиться в рамках системи 
першого та другого ступенів навчання. З 1 жовтня 
2017 року навчання буде проводитися тільки як 
єдиний ступінь(нероздільне навчання) –отриманий 
ступінь Магістр. 

ЧАС НАВЧАННЯ  
5 РОКІВ (10 СЕМЕСТРІВ) 

Стаціонарне і нестаціонарне навчання

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
МАГІСТР 

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА
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НАШІ ВИПУСКНИКИ  
ПІІДГОТОВЛЕНІ ДО ПРАЦІ В: 

УСТАНОВАХ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЦЕНТРАХ ДЛЯ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ

СПОРТИВНИХ 
ОСЕРЕДКАХ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
ІНСТИТУЦІЯХ

ДЕРЖАВНИХ  
ТА МІСЦЕВИХ  
ОРГАНАХ ВЛАДИ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ

СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ 
ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
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Академічний 
Центр 
Фізіотерапії
Академічний центр фізіотерапії - це заклад Універ-
ситету ім. Вінцента Поля в Любліні , який надає ре-
абілітаційні послуги та проводить практичні заняття 
для студентів напрямку Фізіотерапія.

Центр пропонує професійні процедури,  
які спрямовані на відновлення фізичних сил людей, 
які зіткнулися з хворобою.

Також Академічний центр фізіотерапії проводить 
заняття з кінезіотерапії :  місцевій терапії – місця ло-
калізації хвороби, а також на загальній терапії, де 
заняття впливають на здорові частини тіла не охопле-
ні хворобам.

Проводяться також лікувальні процедури,такі як: 
електролікування, ультразвукова терапія, магнітоте-
рапія, лазеротерапія, світлолікування, термотерапія 
і кріотерапія ,де використовується  енергія відповід-
ного обладнання для медичних цілей, термотерапія 
і кріотерапія.

Дуже важливими процедурами, які проводяться  
в Академічному центрі фізіотерапії є масаж, який 
відіграє важливу роль для всього організму, а також 
впливає на шкіру, м’язові тканини, кровоносну, лім-
фатичну і нервову системи.
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Академічний центр фізіотерапії  
відкритий для пацієнтів з понеділка  
по п’ятницю з 8.00 до 19:00. 

Наша адреса:  
Науковий Центр Фізіотерапії
Люблін, вул. Ходжкі 31 
тел. 81 469 17 12 
www.rehabilitacja.lublin.pl

11

УН
ІВ

ЕР
С

ИТ
ЕТ

 ІМ
. В

ІН
Ц

ЕН
ТА

 П
О

ЛЯ
  

ІН
Ф

О
РМ

А
ТО

Р



Сестринська справа
Стаціонарне навчання

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
БАКАЛАВР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА
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Навчання  I рівня (Бакалаврат) на напрямку Се-
стринська справа адресовано людям, які хо-
чуть, щоб їхнє майбутнє було пов’язане з про-
фесією медсестри / медбрата. 

Випускник отримує ступінь бакалавра з се-
стринської справи, що дає можливість само-
стійної практики в області  сестринської спра-
ви, професійної спеціалізації і продовження  
навчання на II рівні (Магістратура). Навчання за  
напрямком Сестринська справа проводиться 
за стандартами, що зобов’язують у Європей-
ському Союзі.

Випускник отримує детальні знання в області 
сестринської справи та загальні знання в об-
ласті медичних наук. Володіє навиками надан-
ня медичних послуг в області профілактики, 
укріплення здоров’я та профілактики захворю-
вань. Надає загальну та індивідуальну допомогу 
пацієнтам, інвалідам та тяжко хворим, а також, 
паліативну допомогу. Випускник використовує 
спеціалізовану термінологію в області сестрин-
ської справи. 

Університет створює широкі можливості для 
розширення знань і навичок засобом діяльності 
в студентських наукових клубах та участі в кон-
ференціях, що проводяться університетом.

Сту денти мають також можливість брати участь  
в інших, обраних собою заняттях з інших спорід-
нених спеціальностей, також, у заняттях ан-
глійською мовою та навчанню і стажуваннях 
в вищих навчальних закладах за кордоном  
в рамках програми ERASMUS+.

• громадських і приватних закладах охорони 
здоров’я

• державному та місцевому самоврядуванні
• центрах медичного обслуговування
• невідкладній медичній допомозі
• в установах освіти
• приватна медична діяльність
• установах по догляду і піклуванню за 

хворими

НАШІ ВИПУСКНИКИ  
ПІІДГОТОВЛЕНІ ДО ПРАЦІ В: 
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Косметологія

Основною метою в цьому напрямку є підготовка 
фахівців в області косметології, з широкими знання-
ми теоретичними і практичними в області медичних 
наук, що дозволяє їм виконувати косметичні про-
цедури, вибір косметичних засобів, вказуючи їх за-
стосування засновані на фармакологічних знаннях.
В дидактичній основі увага приділяється практичній 
діяльності, яка проводиться з першого семестру. 

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
БАКАЛАВР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Стаціонарне і нестаціонарне навчання

Щоб активувати студентів для відкриття власного біз-
несу і саморозвитку, Університет підготував широ-
кий спектр курсів і косметичних демонстрацій, що 
проводяться кращими фахівцями відомих косме-
тичних компаній. Крім того, студенти мають можли-
вість брати участь в заняттях англійською мовою, а 
також у виїздах на навчання і стажуваннях в закор-
донних університетах за програмою Erasmus+
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НАШІ ВИПУСКНИКИ ПІІДГОТОВЛЕНІ ДО ПРАЦІ В: 

САЛОНАХ КРАСИ

КОСМЕТИЧНИХ АПТЕКАХ

КОСМЕТИЧНИХ 
ЛАБОРАТОРІЯХ  

ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ

КОМПАНІЯХ , ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ 
ВИРОБНИЦТВОМ І ПРОДАЖОМ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ

СФЕРІ БІЛОГІЧНОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ

СФЕРІ SPA&WELLNESS
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Англійська філологія
з прикладною лінгвістикою (іспанська мова) – стаціонарне і нестаціонарне навчання

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ
БАКАЛАВР

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА
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Англійська філологія Англійська філологія - це спеціальність, 
яка дозволяє отримати вільне володіння 
англійською мовою, також дізнатися про 
історію та культуру англо-саксонської мови. 

Випускники англійської філології отримують 
гуманітарну освіту в галузі філології. Крім 
того, вони отримують знання в області 
історії, літератури і культури, а також теоретичні 
знання - літературні і лінгвістичні. Програма навчання 
була розроблена на основі сучасних концепцій 
освіти в підготовці студентів до вирішення проблем 
сучасного ринку праці. 

Важливим фактором на ринку праці є добре 
володіння іноземною мовою підтверджене 
навчанням. Ще більш важливе знання другої 
іноземної мови. Для цього, впроваджено 
паралельне навчання іспанської мови на напрямку 
англійська філологія.

Студенти також мають можливість брати участь 
в окремих заняттях в інших напрямках навчання, 
а також заняття англійською мовою і навчання та 
стажування в зарубіжних університетах в рамках 
Erasmus +. 

Випускники цього курсу набувають 
міждисциплінарні компетенції , які можуть 
використати в різних областях науки і суспільного 
життя. Крім того, для студентів, що бажають 
отримати кваліфікації викладачів, університет 
підготував паралельне навчання, педагогічне 
кваліфікаційне навчання.

•  в дипломатичних установах, органах місцевого 
самоврядування та закладах культури

•  в видавництвах, редакціях, засобах масової 
інформації та компаній, які займаються зв›язками  
з громадськістю 

•  у початкових та середніх школах, установах,  
що забезпечують навчальний обмін

• перекладачем 
•  в організаціях і компаніях, що займаються 

туризмом

НАШІ ВИПУСКНИКИ 
КОМПЕТЕНТНІ ДЛЯ РОБОТИ:

з прикладною лінгвістикою (іспанська мова) – стаціонарне і нестаціонарне навчання
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Туризм і відпочинок

DENMARK

��R ���A���EDEN

�E����M

NE��ER�AND� �ERMAN�

��A�N�RAN�E

�RE�AND ��A��

НАВЧАННЯ I СТУПЕНЯ
ЧАС НАВЧАННЯ  

3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 
ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 

БАКАЛАВР
МОВА ВИКЛАДАННЯ

ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Стаціонарне і нестаціонарне навчання
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НАВЧАННЯ I СТУПЕНЯ - ПРОФЕСІЙНЕ 
НАВЧАННЯ ЯКЕ ТРИВАЄ 3 РОКИ  
(6 СЕМЕСТРІВ). ВИПУСКНИК ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ ОТРИМУЄ:
•  загальні знання в галузі природних, суспільних  

і економічних наук
•  вміння організувати роботу і реалізувати про-

екти в сфері туризму і відпочинку, підготува-
ти пропозиції в туризмі і відпочинку для різних 
аудиторій, а також встановлювати контакти  
і зв’язки принаймні  однією іноземною мовою

•  підготовку для відкриття і ведення власного бізнесу 
або для праці в туристичних агентствах, готелях, 
підприємствах громадського харчування, розва-
жальних центрах, спортивно-оздоровчих центрах, 
центрах відпочинку та оздоровлення, агроекоту-
ризму, центрах сільськогосподарських послуг, 
центральних і місцевих органах влади, громад-
ських організаціях, фондах і асоціаціях.

•  здатність працювати викладачем (по закінченню 
відповідних  педагогічних курсів)

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

• Організація та управління в туризмі та відпочинку
• Готелярство та гастрономія

•  володіння іноземною мовою на рівні B2 (Європей-
ська Система Опису Навчання Мов Ради Європи 
) та використання спеціалізованої іноземної мови 
для забезпечення зв›язку в професійній діяльності,

•  готовність до подальшого навчання на II ступені 
(Магістр)
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Туризм і рекреація
НАВЧАННЯ II СТУПЕНЯ

ЧАС НАВЧАННЯ  
2 РОКИ (4 СЕМЕСТРА) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
МАГІСТР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Стаціонарне і нестаціонарне навчання
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МАГІСТРАТУРА - ЗАГАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ХАРАКТЕР. 
ВИПУСКНИК ОТРИМУЄ ЗНАННЯ  
І РОЗШИРЕНІ НАВИЧКИ В ПОРІВНЯННІ 
ДО БАКАЛАВРА ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

• Організація та управління в туризмі та відпочинку
• Готелярство та гастрономія

•  приймати самостійні менеджерські дії управлін-риймати самостійні менеджерські дії управлін-
ня в сфері туризму і відпочинку

•  приймати правильні рішення, творчі рішення про-
блем, пов’язаних з діяльністю в сфері туризму і 
відпочинку, а також управління бізнесом

•  керувати і співпрацювати з групами людей,
•  працювати в туристичному бізнесі та рекреацій-

ній діяльності, центральних і місцевих органах 
влади

•  працювати в сфері освіти (після закінчення відпо-
відних педагогічних курсів)

•  проводити наукові дослідження і продовжити 
освіту на третьому ступені, тобто на кандидата 
наук
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Економіка

Основна мета навчання за напрямком Еко-
номіка полягає у забезпеченні комплексних 
економічних знань та підготовці до профе-
сії менеджера - економіста, фахівця у галузі 
управління фінансовим, людським та матері-
альним капіталами. 

Випускник напрямку Економіка отримає 
знання, що дозволять йому розвивати свою 
кар’єру в трьох напрямках:

• Керувати власним бізнесом або працювати 
в підприємницькому секторі, де знання фі-
нансових питань, наприклад, розрахунків чи 
бухгалтерського обліку, є основним факто-
ром успіху.

• Працювати у фінансовому секторі (бан-
ківському чи страховому), а також у сфері 
державних фінансів.

• Працювати в органах місцевого самовряду-
вання, урядових організаціях регіонального 
та центрального значення.

зі спеціальностями: Управлінська економіка та Міжнародний бізнес – стаціонарне  
і нестаціонарне навчання

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
БАКАЛАВР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА
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УПРАВЛІНСЬКА ЕКОНОМІКА - сучасне 
середовище вимагає від фахівців (менедже-
рів) розуміння динамічних змін, що торкаються 
окремих суб’єктів господарювання. Дана спе-
ціальність готує професіоналів у сфері мікро-й 
макроекономіки та відповідає на запитання 
щодо її актуальної проблематики. Випускники 
- це менеджери, готові до вирішення завдань 
будь - якого рівня складності, вправні у прийнятті 
грамотних рішень.

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС - спеціальність 
охоплює передусім, вивчення причин і наслід-
ків міжнародного обміну товарів та послуг, 
інвестиційних потоків, міграційних процесів. 
Проте зачіпає також сферу діяльності багато-
національних компаній та інтеграційних груп. 
Членство в ЄС, розвиток економічних відносин 
з країнами Східної Європи, діяльність інозем-
них інвесторів на теренах держави зумовило 
необхідність підготовки фахівців з умінням пра-
цювати в умовах відкритої економіки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

•  Управлінська економіка
• Міжнародний бізнес

• працювати в міжнародних корпораціях
• працювати фінансовим аналітиком  

і аналітиком ринкових даних
• займати керівні посади в фірмах усіх галузей
• працювати в банках, страхових компаніях  

і фінансових інституціях
• працювати в центральних і місцевих органах 

влади, організаціях ЄС
• працювати в міжнародних корпораціях

ВИПУСКНИК ОТРИМУЄ ЗНАННЯ 
І РОЗШИРЕНІ НАВИЧКИ ЯКІ 
ДОЗВОЛЯЮТЬ:

23

УН
ІВ

ЕР
С

ИТ
ЕТ

 ІМ
. В

ІН
Ц

ЕН
ТА

 П
О

ЛЯ
  

ІН
Ф

О
РМ

А
ТО

Р



Iнформатика  
i економетрія 

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
БАКАЛАВР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА

Стаціонарне і нестаціонарне навчання
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Iнформатика  
i економетрія 

Навчання першого циклу (Бакалавр) в галузі 
інформатики та економетрики надзвичайно 
цікаве і, як одне з небагатьох, відкриває широ-
кий спектр подальших можливостей спеціалі-
зації. Напрямок інформатика та економетрія 
входить до складу економічних наук і зосе-
реджується в основному на методах аналізу 
економічних явищ. Поєднання трьох областей 
знань: інформаційних технологій, економе-
трики та математики призводить 

до того, що кожен випускник може легко впо-
ратися з вимогливим ринком праці.

Даний напрямок навчання готує майбутніх ви-
пускників в області аналізу економічних явищ 
з використанням сучасних комп’ютерних сис-
тем. Випускник цієї галузі, на додаток до на-
вичок у сфері ІТ, набуває базових знань у га-
лузі загальновизнаної економіки, управління та 
фінансів, що також дозволяє йому ефективно 
орієнтуватися у сфері бізнесу, oтримані зна-
ння також можуть бути використані для веден-
ня власного бізнесу, і навіть, для запуску та ад-
міністрування інтернет-порталами. Випускник 
отримує математичні, статистичні та еконо-
метричні методи та інструменти, необхідні для 
прийняття раціональних бізнес-рішень.

Випускники напрямку інформатика та еконо-
метрія особливо цінуються на національному 
та європейському ринку праці. Знання в об-
ласті економічної інформатики, особливо 
проектування, програмування, впровадження 
ІТ-систем і адміністрування комп’ютерних ме-
реж, дозволяють працювати в усіх типах органі-
зацій, таких як виробничі й сервісні підприєм-
ства, медичні заклади, консалтингові офіси, 
неурядові організації.

НАШІ ВИПУСКНИКИ КОМПЕТЕНТНІ:

працювати 
в сфері IT 

працювати 
в центральних 

і місцевих  
органах влади 

працювати 
аналітиком 

фінансового 
ринку

займати посади 
пов’язані 

з управлінням 
фінансових активів

працювати  
в науково- 

-дослідницьких 
центрах
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Фізичне виховання

Фізичне виховання - це навчання першого ступеня з професійним профілем 
, яке продовжується 3 роки (6 семестрів) на стаціонарній і нестаціонарній 
формах навчання, включаючи в собі 15 тижнів дидактичного навчання  
в кожному з семестрів. План занять на нестаціонарній формі навчання 
дає студентам можливість вчитися, не перериваючи роботу. Основною 
метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців в галузі фізичної 
культури, котрі будуть мати широкі теоретичні знання та практичні навички 
в області фізичної культури, спорту і пропаганди здорового способу життя.

ЧАС НАВЧАННЯ  
3 РОКИ (6 СЕМЕСТРІВ) 

ОТРИМАНИЙ СТУПІНЬ 
БАКАЛАВР

МОВА ВИКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Стаціонарне і нестаціонарне навчання
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Заняття проводяться в лекційних залах 
і спорудах, що належать університету 
так і залах, басейнах та спортивних 
майданчиках, що належать іншим 
спортивним центрам, розташованих  
в Любліні.

Університет ім. Вінцента Поля- єдиний університет 
в Любліні, що має напрямок Фізичне виховання, 
реалізований на Факультеті Наук про Здоров’я  
в формах навчання стаціонар і нестаціонар.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ  
НА НАПРЯМКУ ФІЗИЧНЕ  
ВИХОВАННЯ В ЛЮБЛІНІ:
•  близкість до університету для молодих людей, ко-лизкість до університету для молодих людей, ко-

трі професійно займаються спортом в Люблін-
ських клубах, а також клубах, що працюють в міс-
тах і населених пунктах, розташованих навколо 
Любліна

•  можливість для спортивних інструкторів та викла-
дачів для підвищення їх професійної кваліфікації 

•  студенти, які досягли високих спортивних резуль-
татів можуть навчатися за індивідуальним планом 
навчання

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ, 
ЗНАННЯ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 
ВИПУСКНИКИ ДАНОГО НАПРЯМКУ 
З ОБЛАСТЕЙ ПЕДАГОГІКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ, ФІЛОСОФІЇ І 
МЕДИЦИНИ ДОЗВОЛЯЮТЬ:
•  виконувати функції вихователя та опікуна
•  отримати ступінь спортивних суддів або інструк-

торів в окремих видах спорту
•  брати участь в навчанні в інших суміжних напрям-

ках навчання, також  на заняттях  англійською 
мовою

•  працювати в початкових школах, навчальних 
закладах громадських організаціях та органах 
місцевого самоврядування, пов’язаних з фізич-
ною культурою, спортивних клубах, центрах від-
починку і SPA

•  вести самостійний бізнес в якості спортивного 
інструктора або особистого тренера
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Університетcький Клуб Академічної Спортивної 
Асоціації Університету ім. Вінцента Поля в Любліні 
є місцевою організаційною одиницею Асоціації 
Академічного Спорту з власною юридичною силою. 
У його завдання входить пропаганда фізичної 
культури, спорту і туризму, поліпшення фізичної 
форми та стану здоров’я академічної спільноти, з 
метою розвитку спорту серед студентів і проведення 
дозвілля.
В останні роки найбільшим досягненням AZS WSSP 
було чотирикратна перемога на титул Академічних 
Чемпіонів Європи з гандболу серед дівчат і подвійна 
перемога команди жінок з гандболу, які отримали 
золоті медалі на Європейських Студентських 
Іграх. У національних змаганнях команда дівчат 
з гандболу виграла чотири золоті медалі MP. Клуб 
також займає високі місця в футболі серед чоловіків 
,футзалу серед чоловіків і жінок, важкої атлетики, 
кікбоксінгу та легкої атлетики. Крім того, всі секції KU 
AZS WSSP брали участь в Академічному чемпіонаті 
Люблінської області, твердо займаючи перші місця 
серед недержавних вузів.

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ 
СПОРТИВНИЙ КЛУБ AZS WSSP

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ 
КЛУБ AZS WSSP МАЄ ТАКІ СЕКЦІЇ:
• Дзюдо
• Кікбоксинг
• Традиційне карате
• Бадмінтон
• Настільний теніс
• Футбол
• Гандбол
• Волейбол
• Баскетбол
• Плавання
• Легка атлетика
• Аеробіка

Додатково Університетський спортивний клуб 
AZS WSSP проводить рекреаційно – спортивні 
заняття з аеробіки та самооборони для студентів і 
співробітників.
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Бюро Кар’єр  
і Співпраці  
з Закордоном
Бюро Кар‘єр і Співпраці з Закордоном було створено  
для професійної активізації студентів та випускників УВП  
і особливо для полегшення пошуку роботи, відповідно  
до їх кваліфікацій і вибору  кар’єри. 

Офіс кар‘єр і співпраці з закордоном, маючи за мету 
допомогти студентам краще керувати своєю власною 
кар’єрою , надає інформацію про ринок праці і 
можливості професійної кваліфікації, тим самим 
допомагає в підготовці аплікаційних документів . Офіс 
займається збором, класифікацією і представленням 
робочих місць, стажувань та студентських практик,  
а також вказує активні методи пошуку роботи. 

З 2016 року Офіс був зареєстрований в реєстрі 
маршалка області, як агентство зайнятості.  
Офіс кар’єри та міжнародного співробітництва 
шляхом організації додаткових курсів, навчання, 
практики за кордоном, включаючи Erasmus+ 
також дозволяє студентам отримати практичний 
досвід, що безумовно, вигідно відрізняє 
наших студентів до швидко змінюваних 
умов ринку праці.
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Erasmus + програма Європейського Союзу в галузі 
освіти, культури та спорту. Erasmus + був створений 
для підтримки країн, що беруть участь в програмі 
з точки зору ефективного використання потенціа-
лу соціального капіталу і просування ідеї навчання 
впродовж усього життя. Наш Університет бере участь 
у програмі з 2008 року. Університет ім. Вінцента Поля 
має розширену Карту Університетів Erasmus , так що 
студенти мають можливість поїхати під час навчан-
ня до іноземного університету або відбути 3 місяці 
практики в іноземних компаніях. Студенти допущені 
до програми Erasmus + отримують фінансування у 
вигляді стипендій - це відноситься до обох поїздок: на 
навчання за кордон і для іноземних практик. 

Студенти мають можливість поїхати в університет кра-
їн-партнерів в рамках програми, а саме 28 держав-
членів Європейського Союзу, країн EFTA/EOg: Ісландія, 
Ліхтенштейн, Норвегія; Країни кандидати до ЄС: Туреч-
чина, колишня Югославська Республіка Македонія. З 
2015 року університет також отримав фінансування в 
рамках Erasmus + мобільності університетів-партнерів 
в Малайзії, а з 2016 р Також Таїланді, В’єтнамі, Уганді, 
Кенії, України і Білорусії.

Erasmus+
ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ,
ВІДКРИВАЄ ПОМИСЛИ

В університеті звертають особливу увагу на 
створення для студентів якомога ширших 
можливостей для розвитку і набуття навичок.  
З кожним роком збільшується кількість університе-
тів-партнерів. В даний час ми маємо партнерські 
відносини з майже 100 університетів з усього сві-
ту таких як: Berjaya University College of hospitality 
(Малайзія), Kuala Lumpur Metropolitan University 
College (Малайзія), Universidad de La Laguna (Ка-
нарські острови, Іспанія), Universitat de les Illes 
balears (Мальорка, Іспанія), ho Chi Minh City Open 
University (В’єтнам), hoa Sen University (В’єтнам), 
Mae Fah Luang University (Таїланд), dhurakij Pundit 
University (Таїланд), University of Pisa (Італія), University 
College birmingham (Великобританія), University of 
Eastern Finland (Фінляндія), Instytuto Politécnico de 
Lisboa/Escola Superior de Educacao (Португалія), 
Universidad de Alicante (Іспанія), CETA barcelona (Іс-
панія), Universidade da Coruna (Іспанія), Universidad 
de Jaén (Іспанія), Universidad A distancia de 
Madrid SA (Іспанія), Universitat de Valencia (Іспа-
нія), Universidad San Jorge (Іспанія), yeditepe 
University w Stambule (Туреччина), Universita’ 
degli Studi di Foggia (Іта-
лія), Universita’ degli 
Studi del Piemonte 
Orientale „Amedeo 
Avogadro” (Італія), 
U n i v e r s i t à 
d e g l i 
Studi „g. 
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ERASMUS+ -  ЦЕ ПРОГРАМА, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ, ЯКІ ТІЛЬКИ СТАЮТЬ НА ПОЧАТОК 
ШЛЯХУ ДО КАР’ЄРИ. ЗАВДЯКИ ПРОГРАМІ 
У ВАС Є МОЖЛИВІСТЬ ПОГЛИБИТИ СВОЇ 
ЗНАННЯ, МОВНІ НАВИЧКИ, ЗУСТРІТИ БАГАТО 
ЛЮДЕЙ З УСЬОГО СВІТУ ТА ПОРИНУТИ В 
ПРИГОДУ, ЯКА ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ НА ВСЕ 
ЖИТТЯ.

В ПРОГРАМІ ERASMUS+ МОЖУТЬ  
БРАТИ УЧАСТЬ НАСТУПНІ КРАЇНИ:
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ЧЛЕНИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ

ІСЛАНДІЯ, 
ЛІХТЕНШТЕЙН, 

НОРВЕГІЯ

EFTA
EOG
P A Ń S T W A

ТУРЕЧЧИНА, 
МАКЕДОНІЯ

d’Annuzio” (Італія), Università degli Studi di 
Pavia (Італія), SS. Cyril and Methodius University  
in Skopje (Македонія), Instituto Politecnico do Cavado 
e do Ave (Португалія), Universidad do Porto (Португа-
лія), ISAVE (Португалія), OKAN Universitesi (Туреччина), 
yENI yUZyIL University (Туреччина), Kirklareli Universitesi 
(Туреччина), INONU Universitesi (Туреччина), Universite 
de Liege (Бельгія), College of Tourism and hotel 
Management (Кіпр), Fakulteta za Komercialne in 
Poslovne Vede (Словенія), Universitatea „dunarea 
de Jos” din galaţi (Румунія), Medimursko Veleuciliste 
u Cakovcu (Хорватія), Information Systems 
Management Institute (Латвія) і т.д.

З кожним роком все більше і більше наших сту-
дентів, успішно користуються програмою Erasmus 
+, поєднуючи навчання і роботу з поїздками і мож-
ливостю пізнати культуру інших країн. Університет 
надає студентам можливість розвивати навички та 
творчі здібності, які необхідні в суспільстві, засновані 
на знаннях. Виїзд за  програмою має за ціль інтелек-
туального і духовного розвитку. Студент стає більш 
творчим і відкритим для світу. Одним з найбільш 
важливих переваг виїзду по програмі Erasmus+ є 
розвиток особистості. Учасники програми Erasmus+ 

вчаться незалежності, дізнаються про свої можли-
вості і отримують навички долання труднощів далеко 
від дому. Під час їх перебування за кордоном, вони 
стають більш впевненими, зрілими і незалежними. 
Молода людина, яка справляється з перебуванням 
за кордоном, також буде в змозі знайти вихід з будь-
якої ситуації, що означає бути конкурентоспро-
можними на ринку праці. Виїзд на навчання або на 
практику в рамках програми є чудовою нагодою 
отримати досвід і підвищити спектр професійних 
навичок, також мову, що, звичайно, вигідно відрізняє 
наших студентів на ринку праці.
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2+1
ПРОГРАМА
ОБЕРИ СВІЙ ШЛЯХ НАВЧАННЯ 

УНІВЕРСИТЕТИ ПАРТНЕРИ
The University of Northampton  

i University of Bedfordshire
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Програма 2 + 1 в Університеті ім. Вінцента Поля 
в Любліні виконується в спеціальному режимі. 
Вона полягає в тому, що половина навчання 
проводиться англійською мовою, а друга 
частина польською мовою. Студенти також 
мають додаткові заняття зі спеціалізованою 
мовою, що стосуються даного напрямку 
навчання. Крім того, програма включає в себе 
заняття, присвячені історії та культурі британців. 

Частина програми проводиться англійською 
мовою, а також в британських університетах 
тільки на цій мові, тому кандидати повинні 
представити сертифікат на знання англійської 
мови рівня B2. При відсутності сертифікати 
проводиться співбесіда.

Програма 2 + 1 поєднує в собі навчання в нашому 
університеті з навчанням у Великобританії. Після 
завершення другого року за спеціальністю Туризму 
і відпочинку або Фізичного виховання в Університеті 
ім. Вінцента Поля в Любліні студенти можуть 
перевестись на відповідні напрямки до Університетів 
у Великобританії (University of bedfordshire,University 
of Northampton) і закінчити навчання на протязі 
одного року і отримати британський диплом. У 
той час студенти напрямку Фізіотерапія мають 
можливість закінчити навчання на напрямку 
Спортивна терапія в University of Bedfordshire.

Є безліч способів фінансування навчання 
в Великобританії для зменшення витрат. 

Громадяни ЄС можуть отримати кредит  
з низькими процентами від британського уряду, 
який починають повертати тільки після доходу 
21 000 фунтів стерлінгів на рік у Великобританії і 
12 000 фунтів стерлінгів в Польщі. Сума виплати 
залежить від суми доходу, отриманого. 
Крім того, можна отримати різні стипендії 

та соціальні допомоги для громадян, які 
не є членами ЄС, в тому числі таких 

як стипендію від університету 
Northampton, яка залежить від 

середніх оцінок за другий рік 
навчання в Університеті ім. 
Вінцента Поля в Любліні.
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Навчання англійською 
мовою
Університет ім. Вінцента Поля запрошує на 
навчання в повному обсязі англійською мовою 
на напрямках: Фізіотерапія, Туризм і відпочинок 
(I, II рівнях), Косметологія, Економіка, Фізичне 
виховання (I рівня).

Навчання англійською мовою – це не 
тільки щоденні навички мовної практики,  
але й також не менш цінне перебування  
в міжнародному середовищі, вивчення різних 
культур і досвід успішної роботи в групах  
з культурним розмаїттям. 
Навчання зі студентами з більш ніж 40 країн 
світу, де заняття проводять видатні фахівці, 
активні практики також з-за кордону.

Якщо Вас зацікавило, будь ласка, 
звертайтеся в офіс навчання  
англійською мовою 
email:infoenglish@pol.edu.pl
тел.:+48 81 740 25 04
www.vpu.edu.pl
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Зелена Школа
ПЬОТРАВІН
Навчально-відпочивальний центр «Зелена 
школа» в Пьотравіне біля річки Вісли, який 
належить Університету ім.Вінцента Поля 
в Любліні, розташований в мальовничому 
куточку Вжеловецкого Народного Парку. 
Це ідеальне місце для тренінгів, ділових 
зустрічей, індивідуального відпочинку, груп, 
скаутських таборів і свят для дітей шкільного 
віку. Розташування також сприяє організації 
спортивних заходів.

Навчально-відпочивальний центр «Зелена 
школа» в Пьотравіне пропонує навчальну 
базу, яка включає в себе:
•  2 конференц-зала, які вміщають 30 і 40 осіб,з 

постійним доступом до Інтернету
•  номера 2 і 3-х містні, сучасно обладнані,  

з ванними кімнатами і доступом до інтернету 
•  ресторан або кейтеринг під час 

конференцій та зборів,
•  організовані спортивні та розважальні 

заходи для учасників, такі як : риболовля , 
відкриті багаття з факелами, велосипедні 
тури, барбекю, поїздки стежками через 
красиві околиці і ліси, взимку на санях   
та 1,5 годинні круїзи по річці Вісла.

Перевага «Зеленої школи» - це не тільки 
прекрасне місце, клімат, але також привабливі 
ціни і ввічливе обслуговування. Поруч з центром 
є недавно  побудований міст, що з’єднує 
Люблінську область з Мазовецькою. Завдяки 
йому, ви можете досліджувати мальовничі 
райони, щоб познайомитися з багатством 
природи та архітектури з обох боків річки.  
Це беззаперечні аргументи для того, щоб 
відвідати«Зелену школу» в Пьотравіне.  
Ласкаво просимо.
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Метою створення АЦЗ є пропаганда серед студентів і слухачів 
УВП в Любліні анімалотерапії, орієнтована на активний контакт 
зі світом природи, як доповнення методи підвищення якості 
функціонування людського організму не тільки людей з обмежини 
можливостями. Також,проведення зустрічей, конференцій, курсів  
і післядипломного навчання на напрямках Гіпотерапія і Іпотерапія  
та проведення досліджень про їх ефективність.

Академічний центр  
зоотерапії 
(анімалотерапія)
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ПРОПОЗИЦІЯ УВП  
Студенти УВП напрямку Фізіотерапія на дру-
гому році навчання I ступеня(Бакалавр) або 
починаючи II ступінь(Магістр) мають мож-
ливість вибрати курс по Гіпотерапії або Іпо-
терапії. Після закінчення курсу отримують 
додаткові повноваження до кваліфікації Гіпо-
терапії (Офіційний вісник 2010 № 82, пункт. 
№ 537 323 007), або інструктора Іпотера-
пії (Офіційний вісник 2010 року № 82, пункт.  
№: 537323006).

Студенти УВП на напрямку Фізичного вихован-
ня другого курсу I ступеня мають можливість 
реалізувати курс за напрямком Іпотерапії. Піс-
ля закінчення курсу отримують додаткові повно-
важення до кваліфікації,інструктора руху - Іпо-
терапії (Офіційний вісник 2010 року № 82, пункт.  
№: 537323006).

Для всіх зацікавлених за межами УВП пропо-
нуємо три семестри післядипломної освіти 
за напрямком Гіпотерапія або протягом двох 
семестрів на напрямку Іпотерапія. Після за-
кінчення випускники отримують диплом, що 
надають право працювати як Гіпотерапевтом 
(Офіційний вісник 2010 року № 82, ст. № 537 
323 007), або інструктором Гіпотерапії відпо-
відно (Офіційний вісник 2010 року № 82, пункт.  
№: 537323006).

Також запрошуємо до співпраці в області до-
сліджень, проведені нами на ефективність 
Гіпотерапії і Іпотерапії для поліпшення якості 
функціонування людей похилого віку, інвалідів, 
хворих та інших, які потребують такого роду 
терапію. А також ефекти гіпотерапії в процесі 
навчання і виховання дітей та молоді.
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Університетська 
бібліотека
Бібліотека Університету  ім.Вінцента Поля в Любліні 
зберігає,опрацьовує і надає колекції видань,також 
формує основу бібліотечної інформаційної систе-
ми. На даний момент бібліотека накопичує близько 
20 000 томів. Серед різних видань переважають спе-
ціалізовані видання, пов’язані з напрямками навчан-
нями характерними для університету.

Частина колекції доступна у вигляді довідкової бібліо-
теки, збору: енциклопедії, словники, довідники робіт, 
а також спеціалізовані престижні видання.

Бібліотека УВП опрацьовує ви-
дання в  спеціалізованій  

комп’ютерній версії MAK+, 
рекомендована  Націо-
нальною Бібліотечною Ра-
дою.  

Читацький зал пропонує студентам доступ до Інтер-
нету та до каталогу бібліотеки. Термінали також за-
безпечують доступ до віртуального каталогу Люблін-
ських наукових бібліотек, які надають інформацію 
про п’ять академічних бібліотек Любліна: Головної 
бібліотеки UMCS, бібліотеки KUL, бібліотеки Люблін-
ського технічного університету, університетській бі-
бліотеки Природничого Університету і до публічної 
бібліотеки ім. Jerome Łopacińskiego в Любліні.

Умови бібліотеки дозволяють студентам і співробіт-
никам брати книги для користування вдома. Наші 
студенти, в рамках угод, також можуть користувати-
ся  з обласної педагогічної бібліотеки в Любліні,а та-
кож для додаткової зручністі студенти УВП мають віль-
ний доступ до багатьох наукових баз з можливістю 
онлайн переглядом видання.
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Академічне 
видавництво
Академічне Видавництво Університету ім.Вінцента 
Поля в Любліні існує з 2004 р.. Його основною 
метою є підготовка до друку та публікація наукових 
текстів та науково-популярних робіт в результаті 
проведення  науковими співробітниками  УВП 
навчально-дослідницьких  проектів. Видавництво 
також публікує матеріали для студентів, в тому числі 
книжки і скрипти.

Академічне Видавництво Університету 
ім.Вінцента Поля в Любліні 
вул. Хоіни 2 
20-816 Люблін
wsspdrukarnia@o2.pl
тел. +48 81 740 72 40

З нагоди 200-ї річниці від дня народження 
покровителя Університету,видавництво університету 
підготувало перевидання його найпопулярніших 
творів: Pieśń o ziemi naszej, Pieśni Janusza, Rok 
myśliwca i Eposu rycerskiego z ilustracjami J. Kossaka 
Mohort. В своїх працях також маємо перевидання 
наступних робіт : Przewodnik po Polesiu (1935 r.), 
Ziemie dawnej Polski, Litwy i Rusi (1821 r.), Ilustrowany 
przewodnik po Lublinie (1901 r.) i Polska w krajobrazie  
i zabytkach (1930 r.). 
Студентам за напрямком туризму та відпочинку 
також служать допомогою такі наші багато 
зілюстровані видання як: Polesia czar i Płynie Wisła 
płynie... - małopolski przełom rzeki, a також альбом 
з 600 марками 1907 – 2007 років – Гарна наша ціла 
Польща.
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Проживання
/StudentDepotLublin

40

УН
ІВ

ЕР
С

ИТ
ЕТ

 ІМ
. В

ІН
Ц

ЕН
ТА

 П
О

ЛЯ
  

ІН
Ф

О
РМ

А
ТО

Р



ПРИВАТНИЙ ГУРТОЖИТОК У ЛЮБЛІНІ
У приватному гуртожитку Student Depot Duet 
пропонуються одномісні або двомісні  кімнати 
з власними кухнею та ванною кімнатою. 

Кімнати запроєктовані таким чином,як неза-
лежні та комфортні двокімнатні або трикім-
натні квартири.

Розположення гуртожитку дозволяє легко ді-
братися до Університету ім. Вінцента Поля   
– віддаленість складає лише 900 метрів.

До Старого Міста, центру міста або автовокза-
лу можна доїхати громадським транспортом 
або дійти пішки,адже відстань складає до 3 км.

ОХОРОНА 24/7БЕЗКОШТОВНИЙ 
ІНТЕРНЕТ

БЕЗКОШТОВНА 
СПОРТИВНА ЗАЛА 

24/7

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 
ВРАХОВАНІ У ВАРТІСТЬ 

ПРОЖИВАННЯ

10 ХВИЛИН ПІШКИ 
ДО УВП
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Університет суспільно - природ-
ничих наук ім. Вінцента Поля в Лю-
бліні розположений в новочесній 
будівлі зі спецільними лабора-
торіями, з урахуванням потреб 
студентів на різних напрямках на-
вчання.Можемо похвалитися ве-
ликою, круглою, лекційною ауди-
торією на 200 осіб.В Університеті 
велика кількість новочесних лек-
ційних аудиторій, а також спеці-
алізованих аудиторій і майстерні.
Лабораторії такі як: фізіотерапії, 
першої допомоги і массажу, кос-
метології, стилізації, біомеханіки, 
географії, комп’ютерні лабора-
торії з новочесним обладнанням.
Також є конференційна аудито-
рія яка дає можливість проводити 
інтерактивні лекції і конференції.

УНІВЕРСИТЕТ

Лабораторія Фізикотерапії

Студенська їдальня

Лекційна зала

Бібліотека Конференційна зала

Лабораторія Кінезіотерапії
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Для максимального кофорту 
та безпеки, аудиторії обладна-
ні кондиціонерами і відеоспос-
тереженням. В університеті, всі 
студенти мають необмежений 
доступ до Wi-Fi, а також можли-
вість користатися рекреаційними 
примішченнями: спортивний зал, 
фітнес клуб, бассейн. Всі бажа-
ючі можуть скористуватися їдаль-
нею, яка є популярним місцем 
дружніх зустрічей, пропонуючи 
добру якість їжі в доступних цінах.

Лабораторія косметології
Лабораторія анатомії

Спортивний зал

Комп’ютерна аудиторія
Лабораторія Кінезіотерапії

Кабінет 
сестринської 
справи
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Необхідні документи:
• Заповнена заява на навчання до Ректора
•  Атестат з додатком до атестату 

(апостилізовані в Україні) з нотаріальним 
перекладом або переклад зроблений 
нотаріальним перекледачем

•  Медична довідка  
(форма для вступу до ВНЗ 086О/У) 
(лікарський професійно — онсультативний 
висновок про відсутність протипоказань 
до навчання)з нотаріальним перекладом 
або переклад зроблений нотаріальним 
перекледачем

• Копія закордонного паспорту
• 4 фотографії (35х45мм)

Необхідні документи:
• Заповнена заява на навчання до Ректора
•  Диплом вищого навчального закладу з  

додатком до диплому 
(апостилізовані в Україні) з нотаріальним 
перекладом або переклад зроблений 
нотаріальним перекледачем

•  Атестат з додатком до атестату 
(апостилізовані в Україні) з нотаріальним 
перекладом або переклад зроблений 
нотаріальним перекледачем

•  Медична довідка  
(форма для вступу до ВНЗ 086О/У) 
(лікарський професійно — консультативний 
висновок про відсутність протипоказань 
до навчання)з нотаріальним перекладом 
або переклад зроблений нотаріальним 
перекледачем

• Копія закордонного паспорту
• 4 фотографії (35х45мм)

НАВЧАННЯ I СТУПЕНЯ 
БАКАЛАВР

НАВЧАННЯ II СТУПЕНЯ  
МАГІСТРАТУРА

Загальні правила прийому на навчання

44

УН
ІВ

ЕР
С

ИТ
ЕТ

 ІМ
. В

ІН
Ц

ЕН
ТА

 П
О

ЛЯ
  

ІН
Ф

О
РМ

А
ТО

Р



НАВЧАННЯ II СТУПЕНЯ  
МАГІСТРАТУРА

Загальні правила прийому на навчання
ПІСЛЯДИПЛОМНЕ  
НАВЧАННЯ
Необхідні документи:
• Заповнена заява на навчання до Ректора
•  Диплом вищого навчального закладу  

з додатком до диплому  
(апостилізовані в Україні) з нотаріальним 
перекладом або переклад зроблений 
нотаріальним перекледачем

•  Медична довідка  
(форма для вступу до ВНЗ 086О/У)  
(лікарський професійно — консультативний 
висновок про відсутність протипоказань 
до навчання)з нотаріальним перекладом 
або переклад зроблений нотаріальним 
перекледачем

• Копія закордонного паспорту
• 3 фотографії (35х45мм)

Офіс рекрутації (приймальна комісія) 
(інформація польською,українською  
та російською мовами)
тел. 81 448 08 20
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

УВП також проводить набір
на навчання за допомогою офісу у Львові
Рекрутаційний офіс у Львов
вул. Коперника 40А, Львів,Україна
тел. +(38)098 65 86 722
email:europejskaakademiaedu@gmail.com

До уваги!
Рекрутація за допомогою офісу рекрутації 
у Львові не передбачає будь-яких 
додаткових витрат
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Про Люблін
Люблін – це місто із 700-літньою історією, бага-
тою на події. Сьогодні Люблін — центр Люблін-
ського воєводства, найбільше місто та про-
мисловий, культурний і науковий осередок  
у Східній Польщі. Історична спадщина Люблі-
на, насичена ягеллонською традицією, пере-
плетення народів, культур і релігій створили 
чарівну атмосферу, яку можна відчути й пере-
жити. Серед найвідоміших культурних заходів 

слід відзначити Карнавал Фокусників, фести-
валь «Інші звуки», Ніч Культури, Ягелонський Яр-
марок, фестиваль театрів Центральної Європи 
«Сусіди», фестиваль «Konfrontacje Teatralne» 
чи Європейський фестиваль смаку. Люблін 
– це місто молодих і активних людей. Тут на-
вчається і розвиває свої захоплення більше 70 
тисяч студентів, зокрема понад 6 500 студентів 
із-за кордону.

Транспорт
У Любліні можна переміщатися пішки, на ав-
тобусі, тролейбусі або на таксі. Люблінський 
Міський Велосипед (Lubelski Rower Miejski)  
- це альтернативний транспортний засіб для 
швидкого переміщення по місту. Також, по 
місту можна переміщатися орендованими, 
електричними самокатами.

Безпека
Згідно з даними міжнародної консалтингової 
компанії PricewaterhouseCoopers, Люблін за-
ймає високу сходинку в забезпеченні меш-
канцям та гостям міста відповідної безпеки. 
Число зіткнень, ДТП та зареєстрованих зло-
чинів залишається низьким. Оцінка безпеки 
Любліна, проведена PwC, склала 114,1 балів.

Спорт та  
відпочинок
Відповідно від сезону й потреб Люблін про-
понує багато цікавих місць для тих, хто лю-
бить активний відпочинок. Літня пропозиція 
для мешканців і туристів – це відпочинок біля 
води. На тих, хто любить засмагати, чека-
ють пляжі Зембожицької затоки (поль. Zalew 
Zemborzycki). Можна також здійснити сплав 
на байдарках по річці Бистриця. Узимку  
в місті можна покататися на ковзанах на 
штучному катку або скористатися гірсько-
лижним спуском з підйомником. Можна 
також відвідати Aqua Lublin - це найбільший  
і найсучасніший аквапарк з олімпійським ба-
сейном у Любліні.

Культура
Люблін - найважливіший центр культурного 
життя в східній частині Польщі. Люблін – це 
процвітаючий академічний центр з великим 
потенціалом і позитивною енергетикою. 
Люблін постійно розширює свою культурну 
програму: завдяки фестивалям, спектаклям, 
концертам, виставкам, зустрічам, круглим 
столам та іншим заходам.
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Хліб:                     2-3 zł 
Вода 1,5l:            2-3 zł
Молоко:              2,5 zł
Гамбургер:        10 zł
Coca Cola 0,5l:  2,5zł
Кава:                   5-15 zł

Проживання:  80-150 € / місяць

Громадський транспорт: 15-20 € / місяць

Мобільний зв’язок & Інтернет: 20-30 € / місяць

ВИТРАТИ

Продукти:
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ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ СУСПІЛЬНИХ НАУК 
Напрямки навчання: Туризм і рекреація, Економіка, 

Інформатика і економетрія, Фізичне виховання, 
Філологія англійська

тел. : +48 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

кабінет №42

ОФІС АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ 
тел. : +48 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
кабінет №43

БЮРО РЕКРУТАЦІЇ
тел. : +48 81 448 08 20

e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я 
Напрямки навчання: Фізіотерапія, Косметологія, 
Сестринська справа
тел. : +48 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
кабінет №60

УНІВЕРСИТЕТ СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧИХ НАУК  
ІМ. ВІНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛІНІ 

вул. Хоіни 2, 20-816 Люблін
тел. +48 81 740 72 40 

e-mail: info@wssp.edu.pl 
www.wssp.edu.pl

#VincentPolUniversity

/wssplub /vincentpoluniversity


