
 

 

 

Польсько-українська програма обміну та двох дипломів для підготовки 

магістрів за спеціальністю «Кібербезпека» з Університетом у Бєльсько-Бялій 

(м. Бєльсько-Бяла, Польща) 

 

Програма діє з 2020 року 

 

Магістерська програма орієнтована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати і впроваджувати 

технології та застосовувати засоби інформаційної та/або кібербезпеки, які 

володіють механізмами забезпечення безпеки в децентралізованих системах, 

ефективними засобами обмежень ризиків створення та використання 

блокчейн-технологій, використання смартконтрактів. 

 

Випускники програми володіють фаховими знаннями: 

 забезпечення інформаційної безпеки 

 безпека мережевих та мобільних технологій 

 безпека в блокчейн-технологіях 

 

 

Наші переваги: 

 дипломи магістра двох університетів: спеціальність 

«Кібербезпека» ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Україна) спеціальність «Кібербезпека» 

Університет у Бєльсько-Бялій (Польща) 

 отримання професійного досвіду у двох країнах (Україні і 

Польщі); 

 можливість отримання грантів на навчання; 

 продуктивне поєднання подорожей з навчанням; 



 досвід навчання та практика роботи у міжкультурному 

середовищі; 

 можливість участі в європейських проектах за програмою 

Erasmus; 

 можливість отримання сертифікату про знання польської мови як 

іноземної 

 

 

Партнери програми 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Україна) 

2 семестри 

Університет у Бєльсько-Бялій 

(Польща) 

1 семестр 

 

Основні дисципліни, що викладаються: 

 Розширені методи программування 

 Безпека інтернету речей 

 Розширена безпека в мережах та хмарних сервісах 

 Цифрова криміналістика 

 Тестування на проникнення та етичний хакінг 

 Веб-безпека 

 Безпека в бездротових і мобільних системах 

 

Як стати студентом програми: 

 Бути студентом 1 курсу магістратури спеціальності 125 

«Кібербезпека» 

 Мати бажання та мотивацію до участі в програмі  

 Володіти англійською мовою на рівні B1/B2 

 Подати документи та пройти співбесіду 

 

Перелік документів, які необхідні для проходження конкурсу в 



Університеті в Більсько-Бялій (Польща) на програму двох дипломів: 

 копія закордонного паспорта; 

 резюме (англійською мовою); 

 мотиваційний лист (англійською мовою);  

 академічна довідка, яка засвідчує успішність (середній бал); 

 медична страховка 

 

Перший тур відбору відбувається в ХНЕУ ім. С. Кузнеця на основі 

співбесіди та формальних критеріїв. 

Другий тур та зарахування відбувається на основі заочного відбору за 

визначеними Університетом у Більсько-Бялій (Польща) документами. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 знання англійської мови на рівні не нижче В1 

 навчання в магістратурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю 

125 «Кібербезпека» 

 

Вартість навчання: 

1000 Євро 

 

Керівники програми від ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Євсеєв Сергій Петрович 

д.е.н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних 

технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

+38095-36-066-13, +38068-39-866-03 

serhii.yevseiev@hneu.net 

 

Подання документів на конкурс в ХНЕУ – до 25 вересня поточного 

навчального року 


