
Вшехніца Польська Школа Вища в Варшаві

Ступінь бакалавра і магістра на факультетах:

• Адміністрація 
• Будівництво
• Внутрішня Безпека
• Косметологія
• Педагогіка
• Суспільне Здоров’я
• Філологія – англійська, іспанська, німецька, російська
• Фінанси і Бухгалтерія

Вшехніца Польська Школа Вища в Варшаві – приватний університет, з 2001 року реалізує сучасні програми 
навчання денної і заочної форми,  які відповідають вимогам Міністерства Освіти і Науки. Член міжнародної 
мережі CONRIS, активний учасник міжнародного обміну програми Erasmus+ i FSS.  Знаходиться в Палаці 
Культури і Науки, в центрі Варшави. Університет також має власний кампус в центральній частині міста по 
вул. Кармеліцька 10.

 ЩО НАС ВИРІЗНЯЄ

• перспективні спеціальності 
• найкращі викладачі
• академічна мобільність
• модулі на вибір
• україномовний опікун
• доброзичлива родинна атмосфера
• допомога в кожній ситуації
• низькі ціни і академічні стипендіїї
• курс польської мови
• заняття в центрі Варшави

ЯК ПОСТУПИТИ

• заповни заяву онлайн
• апостилюй в Міністерстві Освіти і Науки України свій атестат (або диплом)
• зіскануй і відправ необхідні документи на електронну пошту приймальної комісії.
• внеси необхідні оплати
• отримай свідоцтво зарахування

Перелік  документів і оплат – на сайті wszechnicapolska.edu.pl

КОНТАКТИ
www  .  wszechnicapolska  .  edu  .  pl
e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl.
Skype: Rekrutacja Wszechnica Polska
тел.: +48 22 656 62 56

Палац Культури і Науки – VIII поверх
пл. Дефілад 1
00-901 Варшава

mailto:rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
http://www.wszechnicapolska.edu.pl/


   АДМІНІСТРАЦІЯ 
Знання принципів і норм функціонування ЄС, а також англійської мови є необхідними для ведення  власного 
бізнесу, або праці в європейських інституціях, державних і місцевих органах влади чи приватних підприємствах. 
Навчання на факультеті Адміністрації дає грунтовні знання, які ефективно адаптовуються до мінливих реалій. 
Завдяки обираним предметам стає можливим поглиблення знань в таких галузях, як: держзакупівлі, управління 
нерухомістю, бухгалтерія або податки. Наступні спеціальності користуються великим попитом серед роботодавців і
дозволяють адаптувати знання під власну кар'єрну модель.

Ступінь бакалавра
Європейська і регіональна адміністрація
Адміністрація підприємства
Адміністрування фондами ЄС
Управління в міжнародній туристиці
Адміністрування природними ресурсами
Місцеве самоврядування

БУДІВНИЦТВО 
Факультет  призначений для всіх, хто пов'язує свою професійну діяльність з управлінням процесами спорудження, 
проектування конструкцій, технічним обслуговуванням і модернізацією будівель, організацією виробництва 
будівельних елементів, в архітектурно-будівельному контролі, а також в одиницях державного та місцевого 
самоврядування, пов'язаних з архітектурою та будівництвом. Програма заснована на використанні сучасної 
комп'ютерної техніки та інноваційних технологій і здійснюється досвідченими викладачами в сучасних аудиторіях. 

Ступінь бакалавра-інженера
Реконструкція і консервація пам’яток архітектури
Конструкції і ремонти

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 

Університет належить до міжнародної мережі CONRIS, яка об’єднує вибрані університети з факультетом 
Внутрішньої Безпеки. Внутрішня безпека - це не тільки майбутнє в мундирі, це універсальний напрямок з цікавими
і затребуваними спеціальностями, який дає набагато більше можливостей. Програма навчання на факультеті 
Внутрішньої безпеки має міждисциплінарний характер і охоплює галузі юридичних, економічних і гуманітарних 
наук. Знання та вміння, отримані в процесі навчання, дозволять оцінювати явища, пов'язані із гарантуванням 
безпеки суспільства в локальному, регіональному і глобальному масштабі, і вживати ефективних заходів у 
надзвичайних ситуаціях. 

Ступінь бакалавра
Безпека і логістика міжнародного транспорту 
Протидія терористичним загрозам 
Детективістика 
Охорона порядку і громадської безпеки 

Ступінь магістра
Охорона порядку і громадської безпеки
Антикризове управління 
Аналіз безпеки

ФІЛОЛОГІЯ – англійська, іспанська, німецька, російська
На цьому факультеті вивчають мови, але не тільки слова - філолог є експертом в історії мови. Ця спеціальність 
забезпечить ефективне функціонування в будь-яких галузях професійної діяльності, які вимагають високої 
кваліфікації, завдяки глибоким знанням в галузі лінгвістики, культурології, літератури, культури, мистецтва, а 
також реалій країни, мову якої Ти вибрав для вивчення. Студенти вивчають не тільки граматику і історію 
літератури, але й оволодіють діловою мовою бізнесу. Кафедра диспонує найкращими кадрами, які забезпечать 
освіту найвищої проби.

Ступінь бакалавра Ступінь магістра
Мова бізнесу Міждисциплінарне навчання для перекладачів 
Англійська/іспанська мова в туристиці Загальна 
Учительська

http://www.wszechnicapolska.edu.pl/kandydaci-rekrutacja-2015/studia-i-stopnia/kierunek-administracja/
http://www.wszechnicapolska.edu.pl/kandydaci-rekrutacja-2015/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/


ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРІЯ

 Тут передаються теоретичні та практичні знання з області фінансів, бухгалтерії і функціонування банківської 
системи. Кваліфіковані викладачі не тільки навчать, але й спрямують студента в бік найбільш ефективного 
застосування отриманих навичок. Завдяки можливості вибору модулів, можеш отримати перспективну 
спеціальність:

Ступінь бакалавра Ступінь магістра
Аналітик міжнародних фінансових ринків Фінанси і бухгалтерія підприємств 
Фінанси міжнародних підприємств  Державні фінанси
Загальна з обираними предметами 

ПЕДАГОГІКА 
Програма призначена для людей, які бачать своє майбутнє в секторі освіти, виховання і догляду в широкому 
розумінні, готових до креативної участі в процесі розвитку людей на різних етапах життя. Випускник здобуде 
знання на тему різних методів індивідуальної і групової роботи з дітьми, молоддю  або старшими особами і 
кваліфікацію, відповідну для діяльності на території Європи.

Ступінь бакалавра Ступінь магістра
Педагогіка дошкільного та молодшого шкільного віку з англійською мовою           Ресоціалізаційна педагогіка
Педагогіка дошкільного та молодшого шкільного віку            Педагогічна терапія
Догляд за літніми людьми з англійською або німецькою мовою            Освіта для ринку праці
Навчально-виховна педагогіка                         Педагогіка дошкільного та 
Ресоціалізаційна педагогіка             молодшого шкільного віку

                                   Навчально-виховна педагогіка

СУСПІЛЬНЕ  ЗДОРОВ’Я
Даний факультет  передбачений для тих, хто пов’язує свою кар’єру з охороною здоров’я. Програма  навчання 
робить можливим отримання міждисциплінарних знань в області соціальних і медичних наук, що дозволяє уміле 
застосування заходів профілактики з позицій організації, економіки, управління, популяризації здорового способу 
життя і профілактики захворювань.

Ступінь бакалавра
Антивікова медицина і косметологія 
Здорове харчування і дієтологія 

КОСМЕТОЛОГІЯ
Міждисциплінарний курс  дозволяє отримати широкі знання в області косметичних процедур по догляду за 
шкірою, принципів діагностики шкіри, естетичної медицини, дерматології, косметичної хімії, токсикології 
косметичної сировини, методик макіяжу, а також психології і менеджменту в управлінні салоном краси чи 
косметичним кабінетом.

Ступінь бакалавра
Візаж і стилістика
Біологічне відновлення

http://www.wszechnicapolska.edu.pl/kandydaci-rekrutacja-2015/studia-i-stopnia/kierunek-pedagogika/
http://www.wszechnicapolska.edu.pl/kandydaci-rekrutacja-2015/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/

