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“Вітаю, я директор школи Oratio. Ми – школа польської мови і культури. Знаходимося в самому серці Києва – 
на вул. Ярославів Вал, 30/18.

Одна з галузей нашої діяльності – допомога у вступі у вищі навчальні заклади Польщі. Якісна освіта — 
фундамент Вашого майбутнього! 

Ми допомагаємо розрізняти вищі навчальні заклади з точки зору перспектив працевлаштування та 
кар'єрного розвитку.

Ми ведемо кожного абітурієнта від А до Я у вивченні польської мови, у процесі вибору навчального закладу, 
збору документів, комунікації з обраним ВНЗ і аж до моменту від'їзду абітурієнта на навчання до Польщі, і 
навіть впродовж першого року навчання, поки у першокурсників триває адаптаційний період. 

Нашим пріоритетом є підготовка української молоді не просто до успішного вступу, а насамперед до вдалого 
закінчення польського вищого навчального закладу, а також до життя в Польщі.

З багатьох подібних пропозицій на ринку освітніх послуг нас відрізняє величезна кількість молоді, яка 
успішно вступила і продовжує навчання у ВНЗ Польщі.

Найкращою нагородою для нас є вдячні відгуки щасливих студентів.

Для нас кожен з Вас важливий і винятковий, ми відчуваємо відповідальність за Ваш успіх і Ваше майбутнє. 
Рівень Ваших знань для нас завжди на першому місці!

У нашому розумінні освіта — це інвестиція у майбутнє, внесок у самостійність і гідне життя. А Ораціо — це 
безпека для ваших інвестицій!

З повагою та до зустрічі!”

Наталія Іздебска,
засновник школи “Ораціо”

1.1.  ВСТУПНЕ СЛОВО
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Ми - найбільша школа польської мови та культури в Києві.
―

Наші викладачі - кращі у своїй галузі. 
―

Ми вчимо з нуля - від А1 - до найвищих рівнів - С1.
―

Кількість наших випускників - більше 2 000 за останні два роки. 
―

Ми працюємо повністю легально - від оригінальних учбових матеріалів до прозорої бухгалтерії.
―

Ми успішно допомагаємо у вступі до польських ВНЗ - державних і приватних, у будь-якому місті, яке Ви 
оберете.

―
Отриманий нами сертифікат Асоціації Study in Poland - свідчення якості нашої роботи в галузі 

підготовки студентів до вступу.

2.1. ОРАЦІО - ХТО МИ
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Польща - найближча до України західноєвропейська країна. Формально вона лежить у Східній Європі, 
але рівень життя і культура Польщі повністю відповідають засадам Західної Європи та ЄС. Однак 
ментальність поляків - слов’янська, і тому близька і зрозуміла для українців.

Польща - розмаїта країна. Тут є ліси, озера, гори, море, мегаполіси і невеликі міста. Тут дбають про 
традиції і не бояться інновацій. Поляки - доброзичливі люди і законослухняні громадяни. 

У Польщі знаходяться один з найстаріших і багато з найкращих вишів Європи. Тож не дивно, що саме 
Польщу так часто обирають для навчання.

3.1. ЧОМУ ДО ПОЛЬЩІ ВАРТО ЇХАТИ НА НАВЧАННЯ?
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Варшава - столиця Польщі і одне з найбільших міст. Її називають містом контрастів - тут органічно 
поєднуються старовина і сучасність. У Варшаві знаходяться одні з кращих ВНЗ країни, такі як 
Варшавський університет, Варшавська Політехніка, Академія Леона Козьмінського або Польсько-
японська академія інформаційних технологій. 

Населення: 1,7 млн

Що цікавого: 
Старе Місто, Королівський Замок, Палац Культури і Науки, парк Королівські Лазенки, Центр науки 
“Коперник”, Бібліотека Варшавського університету, замково-парковий комплекс Вілянув, Національний 
стадіон.

Варшава студентська - аргументи “за”: 

• величезний вибір ВНЗ - від кращих державних університетів до іменитих приватних шкіл;
• численні стипендії і гранти для кращих студентів;
• можливість проходити стажування у великих корпораціях і успішних фірмах, а також урядових 

інституціях;
• зручна інфраструктура;
• гарне сполучення з усіма містами Польщі і Європи;
• численні щоденні автобусні рейси до України;
• бурхливе студентське життя.

3.2. ВАРШАВА
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Вроцлав - центр Нижньої Сілезії, знаходиться дуже близько до Чехії та Німеччини. Місто з величною 
старовинною архітектурою і численними костьолами лежить над Одрою - на декількох островах, 
сполучених між собою мальовничими мостами. Тут знаходяться Вроцлавський університет і 
Вроцлавська політехніка, потужні освітні осередки.

Населення: 630 тис.

Що цікавого: 
Старе Місто, Площа Ринок, Ратуша, панорамні майданчики на вежах костьолів, Тумський острів, 
Музичний Фонтан.

Вроцлав студентський - аргументи “за”:

• різнопрофільні навчальні заклади, здебільшого крупні заклади з вузькою спеціалізацією або 
університети;

• багато студентів - поляків та іноземців;
• місто компактне - до центру зручно добиратися з будь-якої точки;
• помірні ціни на житло.

3.3. ВРОЦЛАВ
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Краків - давнє королівське місто, одна з найпопулярніших туристичних локацій у Європі, центр 
студентства. У Кракові діє найстаріший в Польщі і один з найстаріших в Європі Ягеллонський 
університет і багато профільних ВНЗ. Затишне, живе, місто-свято, багато парків і дух історії - до Кракова 
хочеться повертатись.

Населення: 800 тис.

Що цікавого:
Старе Місто, Площа Ринок, Маріацький костьол, королівський замок Вавель, соляна шахта Величка.

Краків студентський - аргументи “за”:

• широкий вибір державних ВНЗ;
• велика кількість студентів, в тому числі з України;
• зручне сполучення з європейськими та українськими містами
• нижчі (в порівнянні з Варшавою) ціни.

3.4. КРАКІВ
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Познань - мальовниче кольорове місто у західній Польщі. Невелике і затишне, старовинне, зручне. Тут 
є кілька якісних, поважних вищих навчальних закладів - як-от Познаньська Політехніка чи Університет 
ім. Адама Міцкевича. Якщо ви шукаєте спокійне місто для навчання і роботи - Познань безсумнівно 
заслуговує на вашу увагу.

Населення: 550 тис.

Що цікавого:
Старе Місто, Площа Ринок, Ратуша, Тумський острів, костьоли і собори.

Познань студентський - аргументи “за”:

• потужні освітні осередки - профільні ВНЗ та університет;
• невелике спокійне місто;
• помірні ціни на житло;
• зручне міжміське сполучення.

3.5.ПОЗНАНЬ
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Гданськ - перлина над Балтійським морем, місто на півночі Польщі. Гданськ гарний і функціональний, 
старовинний і промисловий. Цікаві навчальні заклади - Гданський університет, Гданська Політехніка і 
Медичний університет. А мешкати в місті біля моря, хай навіть і холодного, завжди приємно.

Населення: 470 тис.

Що цікавого:
Старе Місто, узбережжя Мотлави, Журав, Філармонія, пішохідно-велосипедна траса Гданськ-Сопот-
Гдиня, пляжі.

Гданськ студентський - аргументи “за”:

• якісні навчальні заклади різної спеціалізації - від медицини до образотворчого мистецтва;
• невелике живе місто;
• цікава локалізація - відносно недалеко до Варшави;
• помірні ціни на житло.

3.6. ГДАНСЬК



10

Система вищої освіти в Польщі дещо відрізняється від звичної для нас української:

• І ступінь - 3 роки - licencjat (ліценціат), приблизно відповідає українському бакалавріату; 
• ІІ ступінь - 2 роки - magisterium (магістеріум), відповідає українській магістратурі; 
• ІІІ ступінь - 4 роки - studia doktoranckie / doktorat (докторат), відповідає українській аспірантурі;
• початок навчального року - 1 жовтня;
• форма навчання - денна, заочна, вечірня;
• функціонує система пунктів ECTS (одиниць вимірювання навчального навантаження);
• типи вищих навчальних закладів - приватні і державні;
• мови навчання - найчастіше - польська, англійська, значно рідше - німецька, російська, українська 

та ін.

4.1. ВИЩА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ
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Чому диплом польського ВНЗ цінується?

• дипломи про завершення ВНЗ Польщі прирівнюються до дипломів будь-якого іншого 
європейського навчального закладу - єдиний зразок дипломів є однією з вимог Болонської 
системи освіти

• пункти ECTS, здобуті в ході проходження навчальної програми, легко підраховуються для 
виведення академічної різниці - вам не доведеться складати і перескладати дисципліни, якщо ви 
захочете перевестися до іншого ВНЗ

• з дипломом, отриманим після ліценціату, ви можете вступити на магістратуру до будь-якого 
навчального закладу Європи

• диплом ліценціату - це фактично “ліцензія” на роботу; цей документ є підставою для 
працевлаштування

• диплом про завершення польського ВНЗ - не просто “папірець”, за ним стоять роки сумлінного 
навчання, оскільки в польській вищій освіті відсутня корупція, навчальні програми складні і 
розбудовані, а значний відсоток матеріалу передбачає самостійне опрацювання

• у Польщі знаходяться справді хороші навчальні заклади, визнані в Європі і в усьому світі

4.2. ПЕРСПЕКТИВИ
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Адреса: Варшава, вул. Ягеллонська, 57/59
Офіційна сторінка: kozminski.edu.pl
Рік заснування: 1993
Кількість студентів: 8 500

Академія Леона Козьмінського - один з кращих ВНЗ в напрямку “економіка і менеджмент”. Навчальний 
заклад неодноразово акредитований найпрестижнішими в Європі і світі системами акредитації, 
зокрема EQUIS (European Quality Improvement System) - європейською системою акредитації 
навчальних закладів зі спеціалізацією “менеджемент і управління бізнесом”, AACSB (Association to Ad-
vance Collegiate Schools of Business) - американською Асоціацією з розвитку університетських бізнес-
шкіл, AMBA (Association of MBAs) - найавторитетнішою Асоціацією програм MBA (магістр ділового 
адміністрування).

Академія Козьмінського пропонує:
• навчання польською та англійською мовами,
• стажування за кордоном,
• проходження практики в провідних компаніях Польщі та Європи,
• програми подвійних дипломів із ВНЗ-партнерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Португалії,
• програми студентського обміну, зокрема Erasmus,
• програми МВА та курси підвищення кваліфікаці

Напрямки підготовки:

польською:

• управління
• управління - соціологія бізнесу і ЗМІ
• психологія в управлінні
• фінанси та облік
• економіка - закордонні ринки
• право і бізнес в адміністрації

англійською:

• Bachelor in Management
• Bachelor in Finance and Accounting
• Double Degree Bachelor in Management with Professional Placement with DHBW-Mannheim
• Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
• Double Degree Bachelor in Management with European Business School
• Master in Management
• Master in Finance and Accounting
• Master in Management in Virtual Environments

5.1. АКАДЕМІЯ ЛЕОНА КОЗЬМІНСЬКОГО
Akademia Leona Koźmińskiego

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПОЛЬЩІ
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5.2. ГУМАНІТАРНО-СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Адреса: Варшава, вул. Ходаковська, 19/31
Офіційна сторінка: swps.edu.pl
Рік заснування: 1996
Кількість студентів: 14 000

Гуманітарно-соціальний університет SWPS (Вища школа соціальної психології) - один із провідних 
гуманітарних вишів Польщі. Це перший приватний вищий навчальний заклад, що отримав статус 
університету. Місцезнаходження основного відділу - Варшава;  інші філії закладу знаходяться в 
Познані, Вроцлаві, Катовіцах і Сопоті. SWPS бере участь у численних науково-дослідних програмах і 
прикладних експериментальних проектах із соціології, що отримують фінансування у вигляді грантів 
ЄС. Співпрацює з вищими навчальними закладами світу (Азія, Америка). Заклад є членом програми 
HR Excellence in Research, що передбачає перспективи працевлаштування в науковій сфері і найкращі 
умови праці в цьому напрямку.

Гуманітарно-соціальний університет SWPS пропонує:
• навчання польською та англійською мовами,
• навчання по обміну за кордоном (коледж Сент-Роуз, США, Beijing City University і Capital Normal 

University, Китай, Hanyang University і Konkuk University, Південна Корея),
• програми студентського обміну Erasmus Plus, Atlantis, Santander Universidades,
• трансатлантичний диплом Каліфорнійського Державного Університету й Університету SWPS
• літні школи і підготовчі курси,
• Центр Кар’єрного Розвитку - допомога у працевлаштуванні студентів,
• Академія Молодого Менеджера - програма, спрямована на розвиток підприємницького мислення і 

навичок, необхідних для самостійного ведення бізнесу,
• стипендії з Картою поляка

Напрямки підготовки:

польською:

• англійська філологія
• азіатика
• журналістика
• іспанська філологія
• італістика
• культурологія
• норвезька філологія
• психологія
• правo/право в бізнесі
• соціологія
• шведська філологія
• управління персоналом

англійською:

• BA Psychology
• BA International Business Management
• BA English Studies
• BA Design Studies
• BA Human Centered Studies
• MA English Studies
• MA Clinical Psychology
• MA Creative Writing
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Адреса: Варшава, вул. Сверадовська, 43
Офіційна сторінка: lazarski.pl
Рік заснування: 1993
Кількість студентів: 4000

Університет Лазарського - один із кращих приватних навчальних закладів Польщі у напрямках 
“право” і “економіка”. Він неодноразово очолював авторитетні рейтинги (європейський U-Multirank, 
польський рейтинг “Dziennik Gazeta Prawna”), а його студенти б’ють рекорди із працевлаштування 
одразу після навчання і навіть паралельно із ним. Співпраця з навчальними закладами Європи і світу 
дає студентам університету Лазарського можливість отримати престижний подвійний диплом і брати 
участь у численних програмах обміну і стажування за кордоном. 

Університет Лазарського пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• програми з двома дипломами - Університету Лазарського і британського університету Ковентрі 

(Coventry University), визнаного кращим вишем країни в 2015 році,
• практичні програми освіти, скеровані на працевлаштування,
• міжнародні студентські обміни,
• вивчення іноземних мов у спеціальному університетському центрі - англійська, німецька, 

французька, турецька, іспанська, китайська,
• система знижок для іноземних студентів,
• Student Help Desk - служба допомоги студентам у легалізації перебування в Польщі (оформлення 

документів, віз, посвідок про проживання і т.д.)

Напрямки підготовки:

5.3. УНІВЕРСИТЕТ ЛАЗАРСЬКОГО
Uczelnia Łazarskiego

польською:
• адміністрація
• економіка
• фінанси та облік
• право
• міжнародні відносини
• менеджмент
• післядипломна освіта

англійською:
BA in Business Economics
BA in Economics
BA in Finance and Accounting
BA in International Relations and European Studies
BA in International Relations
BA in Management
MSc in International Business Economics
MA in International Relations
International Legal Skills Programme LLM - Master 
of Laws
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Адреса: Варшава, вул. Кошикова, 86
Офіційна сторінка: pja.edu.pl
Рік заснування: 1994

Польсько-японська Академія інформаційних технологій слушно вважається одним із кращих вищих 
навчальних закладів, що спеціалізується у програмуванні та комп’ютерних технологіях. 
Співпраця із провідними ІТ-компаніями світу, університетами (31 ВНЗ по програмі Erasmus), значна 
увага до практичного аспекту застосування знань, численні стажування - ось що робить випускників 
Польсько-японської Академії одними з найуспішнішими кандидатами на ринку інформаційних 
технологій.
Навчальний заклад створено в рамах угоди між урядами Польщі та Японії.

Польсько-японська Академія інформаційних технологій пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• стажування у провідних польських та закордонних компаніях,
• різноманітні форми навчання - денна, заочна (інтернет-курси), післядипломна освіта,
• підготовчі курси,
• міжнародні студентські обміни по програмі Erasmus,
• вивчення іноземних мов (в тому числі, японської),
• гарантовано високі шанси на престижну роботу після закінчення або під час навчання.

Напрямки підготовки:

польською мовою:
• дизайн інтер’єрів
• інформатика
• медіа-мистецтво і дизайн
• культура Японії
• інформаційний менеджмент

англійською мовою:
• інформатика (денна форма, інтернет-курси)

5.4. ПОЛЬСЬКО-ЯПОНСЬКА АКАДЕМІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Polsko-Japońska szkoła technik komputerowych



16

Адреса: Пултуськ, вул. Дашинського, 17
Офіційна сторінка: ah.edu.pl
Рік заснування: 1994
Кількість студентів: 2500

Гуманітарна Академія в Пултуську - це осередок, створений групою професорів Варшавського 
університету. Студентський кампус у тихому містечку неподалік Варшави невдовзі став потужним 
центром освіти. 
Викладацький склад закладу - професори і доктори найбільших і найкращих ВНЗ країни, а випускники 
часто розпочинають наукову кар’єру. 
Академія за історію свого існування випустила більше 46 000 спеціалістів, серед них є багато докторів 
наук і співробітників навчальних закладів. У їх рядах - нерідко і українці.

Гуманітарна Академія ім. Олександра Гейштора пропонує:

• навчання польською мовою,
• програми бакалавріату, магістратури і аспірантури,
• диплом європейського зразка із можливістю отримання офіційного перекладу на різні мови,
• одна з кращих бібліотек Польщі,
• вивчення іноземних мов у спеціалізованому центрі (англійська, німецька, французька, польська як 

іноземна),
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus Mundus,
• комфортні гуртожитки і кампус, спорткомплекс,
• розміщення міста Пултуська - 40 хвилин автобусом від Варшави.

Напрямки підготовки:

польською мовою:
• адміністрація
• національна безпека
• історія
• педагогіка
• політологія

5.5. ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ ІМ. О. ГЕЙШТОРА В ПУЛТУСЬКУ
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
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5.6. COLLEGIUM CIVITAS
Collegium Civitas

Адреса: Варшава, Палац культури і науки, 12 поверх, пл. Дефіліад, 1
Офіційна сторінка: civitas.edu.pl
Рік заснування: 1997
Кількість студентів: 2000

Collegium Civitas - це сучасний недержавний навчальний заклад, заснований членами Польської 
Академії Наук. Він неодноразово ставав лідером рейтингів найбільш авторитетних польських 
часописів - Wprost, Rzeczpospolita, очолювала рейтинги, що публікує освітній фонд “Perspektywy”. У 
2015 році навчальний заклад отримав титул “Університет Лідерів” (University of Leaders, в категорії 
“Non-state MA University”). 
Викладацький склад - польські академіки, політичні та суспільні діячі, іноземні спеціалісти. Лекторами 
Колегіуму часто стають експерти у сфері бізнесу, ЗМІ та міжнародних відносин, серед них - колишні та 
діючі дипломатичні співробітники і навіть екс-президент Польщі Броніслав Коморовський. 
У програмах Колегіуму в пріоритеті прикладні вміння і знання, тому значна кількість занять мають 
практичний характер.

Collegium Civitas пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• комбінована польсько-англійська програма,
• денна та заочна форма навчання,
• аспірантська програма,
• практикуми з експертами в різних галузях соціальних наук,
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus Plus,
• центр кар’єри - індивідуальні консультації та юридична допомога,
• зустрічі випускників із роботодавцями,
• тренінги з професійного розвитку. 

Напрямки навчання:

польською:
• менеджмент
• журналістика і нові ЗМІ
• соціологія
• міжнародні відносини

англійською:
• BA in International Relations
• BA in Journalism and New Media
• BA in Management
• BA in Sociology
• MA in International Relations
• MA in Sociology
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Адреса: Вроцлав, вул. Солтисовицька, 19-Б
Офіційна сторінка: mwsl.eu
Рік заснування: 2001

Вища школа логістики у Вроцлаві - це єдиний у Центрально-східній Європі навчальний заклад, 
сертифікований CILT (The Chartered Institute of Logistics and Transport, Велика Британія). У 2003 Вища 
школа отримала нагороду прем’єр-міністра Франції за кращий європейський освітній проект. У 2016 
році Вищу школу обрано найкращим вищим навчальним закладом із напрямком підготовки “логістика”, 
а багато років поспіль їй належали титули і перемоги в конкурсах і рейтингах (Wiarygodna szkoła, Uczel-
nia Liderów, Dobra uczelnia - Dobra praca). У Вроцлавській Вищій школі логістики розробено унікальний 
тип навчальних програм - “дуальне навчання”, яке полягає у сполученні лекцій та семінарів із роботою 
за фахом в одній із фірм-партнерів закладу.

Міжнародна вища школа логістики і транспорту пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• подвійний диплом - польський і французький (Université de Lorraine),
• програми “дуального навчання”: тиждень студента - це 3 дні навчання і 2 дні роботи в логістичній 

компанії,
• проходження практики у великих логістичних компаніях,
• профільні лабораторії - інженерні, будівничі, комп’ютерні,
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus Plus,
• навчання по обміну в Технологічному університеті Нінгбо (Ningbo University, Китай),
• допомога в працевлаштуванні - ярмарки вакансій, знайомства з роботодавцями,
• співпраця з найбільшими логістичними та промисловими компаніями світу (Amazon, Skanska, Hell-

mann, Panalpina, Volvo, Bosch, Gefco).

Напрямки підготовки:

польською:
• логістика
• транспорт
• будівництво
• менеджмент

англійською:
• Bachelor’s of Logistics studies
• Master’s of Science studies

5.7 МІЖНАРОДНА ВИЩА ШКОЛА ЛОГІСТИКИ І ТРАНСПОРТУ У ВРОЦЛАВІ
Międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu we Wrocławiu
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польською та англійською:
• адміністрація
• архітектура і містобудування
• національна безпека
• журналістика і суспільна комунікація
• кіно й аудіовізуальне мистецтво
• англійська філологія
• фінанси та облік
• фізіотерапія
• геодезія і картографія
• графічний дизайн
• інформатика
• косметологія
• логістика

• педагогіка
• міжнародні відносини
• психологія
• туризм і рекреація
• менеджмент

інтегровані програми з подвійним дипломом:
• Business Communication + Master of Science 

in Professional Communication
• Business Management + Master of Science in 

Professional Communication
• MBA in University of Social Sciences + Master 

of Science in Professional Communication

5.8. АКАДЕМІЯ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Адреса: Варшава, вул. Луцька, 11
Офіційна сторінка: san.edu.pl
Рік заснування: 1994
Кількість студентів: 18 000

Академія соціальних наук знаходиться в п’ятірці кращих недержавних ВНЗ Польщі за напрямком 
підготовки “соціологія і суспільні науки”. Вона неодноразово очолювала польські рейтинги навчальних 
закладів (Perspektywy, Rzeczpospolita). 
Двадцятирічна історія навчального закладу - це історія прогресу, оскільки Академія не стоїть на 
місці, росте і покращується, відповідає потребам часу і вимогам ринку. Практичність отриманих 
знань і подальше працевлаштування стоять на перших позиціях у списку пріоритетів керівництва і 
викладацького складу Академії.

Академія соціальних наук у Варшаві пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• подвійний диплом - польський і американський (Clark Univesity), за умови навчання на інтегрованих 

програмах,
• можливість виїхати на навчання або стажування до Сполучених Штатів Америки,
• курси польської для іноземних студентів,
• поглиблене вивчення англійської мови,
• підтримка студентів після завершення навчання в питаннях працевлаштування.

Напрямки підготовки:



20

Адреса: Варшава, вул. Стоклоси, 3
Офіційна сторінка: vistula.edu.pl
Рік заснування: 1996

Академія фінансів і бізнесу Vistula належить до десяти кращих недержавних ВНЗ Польщі і посідає 
почесне 5 місце у загальнопольському рейтингу Perspektywy. Це найбільш інтернаціональний 
навчальний заклад - тут навчаються студенти з 42 країн світу, а співпраця з британським University of 
London дає студентам можливість отримати престижний подвійний диплом (польський від Академії 
Vistula і британський від Лондонського університету). 

Академія фінансів і бізнесу Vistula пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• програми бакалавріату, магістратури і аспірантури,
• можливість отримати подвійний диплом - польський і британський,
• оплачувані стажування в країнах Євросоюзу,
• міжнародні студентські обміни за програмами Socrates i Erasmus,
• допомога і консультування з питань працевлаштування - планування кар’єри студентів,
• адаптаційні програми.

Напрямки підготовки:

5.9. VISTULA
Vistula

польською:
• журналістика і суспільна комунікація
• економіка
• філологія (англійська, іспанська, турецька)
• інформатика
• міжнародні відносини
• соціологія
• адміністрація
• туризм і рекреація
• фінанси та облік
• менеджмент
• комп’ютерна інженерія
• графічний дизайн
• будівництво
• геодезія і картографія
• архітектура

англійською:
• BA in International Business and Economics
• BA in Civil Engineering
• BSc in Architecture
• BA in Chinese Philology
• BA in Spanish Philology
• BA in Turkish Philology
• BA in Management
• BA in International Relations
• BA in Journalism
• BA in English Philology
• BSc in Finance and Accounting
• BSc in Computer Engineering
• BA in Tourism and Hospitality Management
• MA in International Business and Economics
• MA in Finance and Accounting
• MA in Management
• MA in International Relations
• MA in Tourism and Hospitality Management
• PhD in Economics
• MBA
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Адреса: Вроцлав, вул. Островського, 22
Офіційна сторінка: handlowa.eu
Рік заснування: 1994

Вроцлавська Вища школа бізнесу - кращий недержавний навчальний заклад бізнес-профілю в регіоні 
Нижньої Сілезії. Він часто обіймав чільні позиції в рейтингах Perspektywy, отримував позитивні оцінки 
провідних польських бізнес-видань (Home&Market, Wiadomości Turystyczne). 
Основний акцент навчальних програм Вищої школи - практика, застосування знань у веденні власного 
бізнесу, його організації або роботі у великих компаніях. Ці програми - унікальні в своєму роді, оскільки 
створені в тісній співпраці з бізнес-партнерами Вищої школи і роботодавцями, а отже мають повністю 
прикладний характер. Інтегрованість Вищої школи бізнесу в співпрацю з іноземними навчальними 
закладами, участь у програмах обміну та подвійних дипломів, вивчення мов виводять навчальний 
заклад на міжнародний рівень і дають студентам можливість здобувати знання і розвивати навички 
за кордоном.

Вища школа бізнесу у Вроцлаві пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• можливість отримання подвійного диплому - польського та французького (за спеціальністю 

“туризм і рекреація”),
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus,
• адаптаційні курси перед початком навчання,
• закордонні стажування і практики,
• вивчення іноземних мов,
• Центр кар’єри - кваліфіковане консультування і допомога з питань працевлаштування.

Напрямки підготовки:

польською:
• менеджмент
• фінанси та облік
• туризм і рекреація
• інформатика

англійською:
• BA in Management

5.10. ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ У ВРОЦЛАВІ
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
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Адреса: Варшава, вул. Павя, 55
Офіційна сторінка: vizja.pl
Рік заснування: 2001

Університет фінансів та управління - це недержавний вищий навчальний заклад, що готує спеціалістів 
у галузі гуманітарних, економічних і юридичних наук. Потужний викладацький склад, домінантний 
практичний аспект навчання і неабияка увага до атмосфери в навчальному закладі вирізняють 
Університет фінансів та управління з-поміж інших. Випускники цього ВНЗ легко адаптуються на ринку 
праці та користуються популярністю серед роботодавців.

Університет фінансів та управління у Варшаві пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• розбудовані програми практиктикумів,
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus Plus,
• паралельне навчання на додатковому факультеті,
• допомога у питаннях працевлаштування студентів під час і після навчання,
• адаптаційні курси - вивчення польської мови протягом або перед початком навчального року.

Напрямки підготовки:

5.11. УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ В ВАРШАВІ
Wyższa szkoła finansów i zarządzania

польською:
• банківська справа і міжнародні фінанси
• інформатика
• комп’ютерна графіка
• міжнародна логістика
• міжнародна торгівля
• міжнародне право і європейська інтеграція
• менеджмент організації та адміністрування
• психологія
• реклама та зв’язки з громадськістю
• сучасні міжнародні відносини
• управління

англійською:
• BA in International management
• BA in Human Resources Management
• BA in Financial Analytics
• BA in Banking and Insurance
• BA in Finance Accounting
• BA in Mobile Applications Development
• BA in Computer Networks
• BA in Computer Graphics
• BA Marketing in the Company
• MA in Social Communication and PR
• MA in Logistics in the Company
• MA in Management Accounting
• MA in Investment-Financial Consulting
• MA in Controlling and Financial Audit
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Адреса: Вроцлав, вул. Фабрична, 29-31
Офіційна сторінка: wsb.pl
Рік заснування: 1998

Вища банківська школа у Вроцлаві - один із закладів групи університетів ВСБ, найбільшої групи бізнес-
шкіл у Польщі. Навчальні заклади групи ВСБ знаходяться у 9 польських містах: Бидгощі, Хожуві, 
Гданську, Гдині, Ополі, Познані, Щечині, Торуні і Вроцлаві. 
Вроцлавська Вища банківська школа часто очолює рейтинги польських бізнес-видань “Newsweek”, 
“Polityka”, “Rzeczpospolita”, “Perspektywy”, “Home&Market”, “Wprost”.
Методика навчання у Вищій банківській школі орієнтована передусім на практичний аспект знань - 
тому всі програми навчального закладу складаються і редагуються за участі експертів у відповідних 
галузях, а студенти проходять стажування і практики в установах фірм-партнерів ВНЗ. 

Вища банківська школа у Вроцлаві пропонує:

• навчання польською та англійською мовами,
• програми бакалавріату, магістратури і аспірантури,
• програми Executive MBA та MBA,
• курси та тренінги, пропозиція постійно вдосконалюється,
• Центр кар’єри - допомога і консультації у питаннях працевлаштування студентів,
• електронна система керування навчальним процесом Extranet,
• безкоштовні тренінги, зустрічі з потенційними роботодавцями,
• курси іноземних мов.

Напрямки підготовки:

5.12. ВИЩА БАНКІВСЬКА ШКОЛА У ВРОЦЛАВІ
Wyższa szkoła bankowa we Wrocławiu

польською:
• адміністрація
• адміністрація і внутрішня безпека
• національна безпека
• внутрішня безпека
• безпека в бізнесі й адміністрації
• дизайн в бізнесі
• економіка
• англійська філологія
• філологія
• фінанси та облік
• інформатика
• логістика
• педагогіка

• психологія
• право
• право в бізнесі
• бізнес-психологія
• міжнародні відносини
• туризм і рекреація
• управління

англійською:
• BSc in Management
• MSc in International Finance
• MSc in Logistics
• MSc in International Tourism
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Адреса: Познань, вул. Нешавська, 19
Офіційна сторінка: wshig.pl
Рік заснування: 1993

Вища школа готельного і ресторанного бізнесу готує спеціалістів високого класу для роботи в 
туристичних об’єктах по всьому світу. Тому практичний аспект освіти набуває особливого значення 
- студенти Вищої школи готельного бізнесу проходять стажування і навчання у численних закладах 
(престижних готелях і ресторанах) за кордоном (Велика Британія, Франція, Греція, Кіпр, Норвегія, 
Німеччина, Італія, Америка). Подвійний диплом європейського зразку підтверджує здобуті студентами 
вміння і забезпечує популярність випускників на ринку працевлаштування.
Для успішної роботи за кордоном студенти Вищої школи обов’язково вивчають три іноземні мови і 
мають змогу вчити четверту. 

Вища школа готельного і ресторанного бізнесу в Познані пропонує:

• навчання польською мовою,
• денна і заочна форма навчання,
• стажування в кращих готелях і ресторанах (в Польщі та за кордоном, в тому числі в Америці),
• інтенсивне вивчення іноземних мов (3 обов’язкові, 1 додаткова),
• міжнародні студентські обміни за програмами Erasmus Plus,
• Центр Кар’єри - допомога і консультування з питань працевлаштування студентів.

Напрямки підготовки:

польською:
• готельний бізнес
• ресторанний бізнес
• обслуговування туристичного руху
• управління і менеджмент у сфері готельного і ресторанного бізнесу та туризму
• активний відпочинок

5.13. ВИЩА ШКОЛА ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ПОЗНАНІ
Wyższa szkoła hotelarstwa i gastronomii w Poznaniu
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Обираючи вищий навчальний заклад у Польщі, передусім подбайте про:

вивчення польської мови - навіть за умови навчання на англомовних програмах польська знадобиться 
Вам у повсякденному житті,

―
раціональний вибір міста - з огляду на те, як часто Ви плануєте їздити в Україну, чи маєте намір 

подорожувати Європою і чого прагнете від місця навчання - спокою маленького містечка чи жвавості 
мегаполісу,

―
правильну профорієнтацію, за потреби - проходження спеціалізованих тестів для визначення 

здібностей абітурієнта,
―

успішне складання випускних іспитів з метою отримання достойного середнього балу атестату і 
підготовку портфоліо за умови вибору творчих спеціальностей.

Рішення про навчання за кордоном має бути свідомим, тому оберіть фах за покликанням, а польські 
навчальні заклади допоможуть Вам реалізувати свою мету і отримати якісну освіту європейського 

рівня.

6.1. ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
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ОРАЦІО. ВИЩА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

1.1. Вступне слово.

2.1. Ораціо - хто ми

3.1.Чому варто їхати в Польщу на навчання? 

3.2. Варшава

3.3. Вроцлав

3.4. Краків

3.5. Познань

3.6. Гданськ

4.1. Вища освіта в Польщі

4.2. Перспективи

5.3. Навчальні заклади Польщі

5.1. Академія Леона Козмінського

5.2. Гуманітарно-соціальний університет SWPS

5.3. Університет Лазарського

5.4. Польсько-японська академія інформаційних технологій

5.5. Гуманітарна академія ім. А. Гейштора в Пултуську

5.6. Collegium Civitas

5.7. Міжнародна вища школа логістики і транспорту у Вроцлаві

5.8. Академія соціальних наук

5.9. Vistula

5.10. Вища школа бізнесу у Вроцлаві

5.11. Університет фінансів та управління у Варшаві

5.12. Вища банківська школа у Вроцлаві

5.13. Вища школа готельного та ресторанного бізнесу в Познані

6.1. Заключне слово

ЗМІСТ
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ЯКЩО ВИНИКЛИ ПИТАННЯ,
МИ ЗАВЖДИ ГОТОВІ

ПРОКОНСУЛЬТУВАТИ ВАС!

+38 (063) 01-22-333
osvita@oratio.com.ua

osvita.oratio.ua

ШКОЛА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ "ОРАЦІО"


