
Польсько-українська програма підготовки 

бакалаврів WSB за спеціальністю «Менеджмент» з 

Університетом бізнесу в Домброві Гурнічій 

(Польща) 
 
 

 

Польсько-українська бакалаврська програма двох дипломів з 

Університетом в Домброві Гурнічій Akademia WSB (Польща) 

https://bezzno.blogspot.com/ 
Програма діє з 2018 року 

Бакалаврська програма охоплює питання, пов’язані зі сферою 

організації, управління та підготовки керівного персоналу та 

фахівців до роботи у великих компаніях, а також у малих 

підприємствах. 

Програма реалізується паралельно з навчанням у ХНЕУ ім С. 
Кузнеця за освітньо-професійною програмою «Бізнес- 

адміністрування» спеціальності «Менеджмент» 

Навчання за програмою реалізується у формі: 

1) дистанційного навчання – під час двох сесій  у ХНЕУ ім.  С. 

Кузнеця; 

2) електронного навчання на платформі Moodle; 

3) самоосвітою на основі отриманих матеріалів; 

4) під час виїзду до Польщі терміном на 1 тиждень. 

https://bezzno.blogspot.com/


Випускники програми володіють фаховими знаннями: 

 зі сфери організації та управління персоналу; 
 підготовки керівного персоналу та фахівців до роботи у великих 

компаніях, а також у малих підприємствах; 

 опанування методів і прийомів роботи менеджера, інструментів 
ринкових і маркетингових досліджень; 

 отримання практичного досвіду у сфері електронного бізнесу та 

знання комп’ютерних мереж, інтернет-додатків, баз даних, 
електронних транзакцій та інтернет-комунікацій; 

Наші переваги: 

 можливість паралельного навчання та отримання дипломів 
бакалавра двох університетів: 

 спеціальність «Менеджмент» ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 спеціальність «Менеджмент» Університету в Домброві Гурнічій; 
 диплом європейського зразка; 

 статус студента країни Європейського Союзу; 
 продуктивне поєднання подорожей з навчанням 

 

 
 

Партнери програми 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(Україна) 

 
8 семестрів 

 
240 ECTS за програмою 

Університет в Домброві Гурнічей (Польща) 

 
 

6 семестрів * 

 
180 ECTS за програмою 

Загальний термін програми 4 роки 

 

 

Основні дисципліни, що викладаються: 

 Організація та управління 
 Основи маркетингу 

 Інформаційні технології 

 Мікроекономіка 
 Макроекономіка 

 Соціологія 



 Фінанси 

 Польська мова 
 Англійська мова 

*Програма передбачає перебування в Польщі один раз на рік 
впродовж одного тижня. 

 

Як стати студентом програми: 

 Зареєструватися он-лайн для участі в програмі за 
посиланням http://bezzno.blogspot.com/p/blog-page.html; 

 Подати необхідні документи 

Перелік документів, які необхідні для зарахування до 

Університету в Домброві Гурнічій: 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія атестату про закінчення повної середньої освіти; 
 копія додатка до Атестату; 

 копія паспорта Громадянина України; 

 копія закордонного паспорта; 

 2 фотокартки 3х4. 

 

Зарахування відбувається після проведення співбесіди з 
кандидатами. 

Зарахування на навчання в Університеті в Домброві Гурнічій 

відбувається 2 рази на рік: 1 жовтня та 1 березня. 

Кінцеві терміни подачі документів: до 20 вересня та до 20 лютого 

відповідно. 

Вимоги до кандидатів: 

 наявність повної середньої освіти 
 бажання вчитися та пізнавати нове 

Вартість навчання: 
 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

За контрактом: 
15800 грн / рік денна форма навчання 

8200 грн / рік заочна форма навчання 

 
Університет в Домброві Гурнічій 

Реєстраційний внесок: 
300 євро 

 

Плата за навчання: 

http://bezzno.blogspot.com/p/blog-page.html


За бюджетом: 
безкоштовно 

600 євро / рік (польською мовою) 

 

Керівники програми 

Лепейко Тетяна Іванівна, 

завідувач кафедри менеджменту та бізнесу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Рафал Рембілас, 
проректор Університету в 

Домброві Гурнічій (Польща) 

Координатор програми 

Василик Сергій Костянтинович, 

доцент кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

 
 

E-mail: 

serhii.vasylyk@hneu.net  

Тел.: +380506300862 

 

Blog: https://bezzno.blogspot.com/ 
Сайт: https://www.kmib-hneu.com/mizhnarodni-programi 
Insta: https://www.instagram.com/mba_khneu/?utm_source=ig_profile_ 
share&igshid=18w1k2kl1hn5 

FB: https://www.facebook.com/mba.hneu/ 
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