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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО:
۰ 18 поляків отримали 19

۰ Блендувська пустеля

۰ Конституція Польщі

۰ Польща є найбільшим

Нобелівських премій.

(розташована на півдні

вважається першою

експортером

Це більше, ніж данці,

Польщі) – це найбільша

в Європі та другою у

бурштину у світі.

китайці чи австралійці.

концентрація піску в

світі.

Центральній Європі та
єдина природна пустеля в
Європі.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО ПОЛЬЩІ!
ПОЛЬЩА – СПРАВЖНІЙ ОСВІТНІЙ НАПРЯМОК!
Від вражаючої краси природи до багатої історії та смачної кухні, Польща є
ідеальним місцем для проведення дозвілля: відпочинку на вихідних, катання

СТОЛИЦЯ:

ПЛОЩА:

на лижах або спокійного відпочинку на пляжі. Розташування Польщі, з морем

ВАРШАВА

312 685 KM2

прогулянок, а ті, хто бажає прогулятися пляжем у пошуках бурштину, можуть

НАСЕЛЕННЯ:

ВАЛЮТА:

поїхати на польське узбережжя. Між півднем та північчю ліси приховують флору

38,3 МЛН

ЗЛОТИЙ (PLN)

ОФІЦІЙНА МОВА:
ПОЛЬСЬКА

ОБ’ЄКТИ СВІТОВОЇ
СПАДЩИНИ ЮНЕСКО:
14

ДОМІНУЮЧА РЕЛІГІЯ:

НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ:

ХРИСТИЯНСТВО

23

на півночі та горами на півдні, забезпечує туристам різноманітні пейзажі під
час відпочинку. Курорти на півдні приваблюють лижників та любителів піших

та фауну, а береги озер відкривають садиби та замки.

Ця центральноєвропейська країна
досягає дивовижного прогресу,
не тільки залучаючи величезні
інвестиції, але й формуючи тенденції у
зростаючому секторі бізнесу та освіти.

Польська економіка залишається
стабільною та пропонує дуже хороші
умови для іноземних інвесторів:
• Середній рівень безробіття у 2019
році становив 5,0%.

КРАЇНА З БЕЗЛІЧЧЮ ПРИРОДНИХ ЧУДЕС ТА НАЦІЯ З КУЛЬТУРНОЮ
СПАДЩИНОЮ, ЯКОЮ МОЖНА ПИШАТИСЯ.
2

НАВЧАННЯ В ГП

//
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ГДАНСЬК

ГДАНСЬК

02

02

ГДАНСЬК

01 // ГДАНСЬК

02 // ТРУЙМЯСТО

۰ Розташований у Поморському

۰ Місто свободи.
۰ Разом із сусідніми містами –
Сопотом та Гдинею – утворює
۰ Серпень 1980 року, страйк
Тримісто.
на Гданській корабельні
۰ Тримісто – це один з головних
Леха Валенси та створення
туристичних центрів Польщі
«Солідарності» – це лише деякі
завдяки близькості Балтійського
з подій, які захопили серця
моря (Гданської затоки), чарівним
мільйонів людей і змінили хід
вуличкам Старого міста в Гданську,
численним пам’ятникам світської
історії.
та сакральної архітектури,
сопотському пірсу та прекрасним
пейзажам.

03 // СВОБОДА

ВІДЧУЙ РИТМ СВОБОДИ!

воєводстві на березі
Балтійського моря.

۰ 23 км прекрасних пляжів.۰
Прямые рейсы в 85 городов
(аэропорт Гданьска — третий по
величине в Польше).

۰ Щорічно Гданськ відвідують
понад 2 мільйони людей.

۰ 671 км велосипедних маршрутів.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //

5

ГДАНСЬК

02

04 // СТУДЕНТИ

05 // ІСТОРІЯ

۰ 65 825 студентів у Гданську.

۰ Йому понад 1000 років.

(2907 іноземних студентів!)
[2019]

06 // БІЗНЕС

۰ представляє давні традиції та
міжнародний престиж

۰ Бізнес-центр – в Гданську має
свою штаб-квартиру велика
кількість підприємств із галузі
суднобудування, нафтохімії та
енергетики. Це створює величезні
можливості для студента, коли
йдеться про пошук місця для
стажування або постійної роботи.
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7

ГПУ

ГПУ

03

03

ГДАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА – ЦЕ НАЙКРАЩИЙ
ТЕХНІЧНО-ДОСЛІДНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПОЛЬЩІ У КОНКУРСІ МІНІСТЕРСТВА НАУКИ ТА
ВИЩОЇ ОСВІТИ.

ГП
ПРЕСТИЖНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
З УНІКАЛЬНОЮ ІСТОРІЄЮ!

ПРЕСТИЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
З ВИЗНАНОЮ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ
01 // ІСТОРІЯ
۰ У 1904 році розпочався перший
навчальний рік у Гданській
політехніці, яка тоді була відома як
Королівський технічний інститут
у Гданську. Це робить ГП одним із
найстаріших закладів вищої освіти
Польщі та найбільшим технічним
закладом вищої освіти на півночі
Польщі.

02 // РЕЙТИНГИ
• Перше місце у 2018 році та друге місце у
2019 році у рейтингу Міністерства науки

та вищої освіти, що вивчає популярність
окремих спеціальностей серед
кандидатів.

• THE World University Rankings 2020. ГП –
це єдиний польський технічний заклад
вищої освіти в топ-1000.

• 7 місце серед найкращих закладів

вищої освіти Польщі за рейтингом
«Перспективи».

• ГП класифікується як один з 10

найкрасивіших закладів вищої освіти
Європи за рейтингом «Times Higher
Education University».

8

НАВЧАННЯ В ГП

//

www.zie.pg.edu.pl/en
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9

ГП

ГП

03

03
01 // МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРЕСТИЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
З ВИЗНАНОЮ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ

НАУКОВІ ТА СТУДЕНТСЬКІ КЛУБИ....

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
890
>70
670

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ
МІЖНАРОДНІ УГОДИ
ПРОГРАМИ ПО ОБМІНУ
ДОГОВІР
МЕМОРАНДУМ
ПОРОЗУМІННЯ
ПРОГРАМА ERASMUS *
ПРОГРАМА
ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

500 ДОГОВОРІВ ЕРАЗМУС +
74 РАМКОВІ УГОДИ
6 ПРОГРАМ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

ЗАГАЛОМ 102, В Т.Ч.
6 МІЖНАРОДНИХ

2
106

61
ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ

10 МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИХ

ЗАГАЛОМ
102, В Т.Ч.

547
14

25 ІНШИХ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
۰ Понад 16 тисяч студентів в Політехніці – серед них

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ГП

668 іноземних студентів (у 2019 році).
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СТУДЕНТИ ПРОГРАМИ ERASMUS
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(1 СТУДЕНТ)

ПІВДЕННА
АМЕРИКА
ІНШІ КРАЇНИ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

СИРІЯ
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0

7

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //

11

ФМЭ

04

ФМЕ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ
– ЦЕ НАЙМОЛОДШИЙ, НАЙБІЛЬШ МІЖНАРОДНИЙ

ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТА НАЙБІЛЬШ ОРІЄНТОВАНИЙ НА БІЗНЕС ФАКУЛЬТЕТ
У ГДАНСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ!

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ?
01 // ІСТОРІЯ

Факультет створено у 1992 році. Перший навчальний рік на Факультеті припадає на рік 1993/1994.
Відтоді багато чого змінилося, включаючи програми, місце розташування та... зацікавленість кандидатів.

02 // АККРЕДИТАЦИЯ

03 // РЕЙТИНГИ
۰ 2-е місце в Польщі для

спеціальності Економіка (за

рейтингом «Rzeczpospolita 2019»)

• Спеціальність: Міжнародний

менеджмент – найбільша кількість
кандидатів в ГП (18 на 1 місце)

12
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• Спеціальність: Менеджмент
– 1-е місце в Польщі серед

технічних закладів вищої освіти
(«Перспективи 2019»)

• У 2019 та 2020 роках програма MBA

ГП була включена до міжнародного
рейтингу «QS Global EMBA» як
єдина з Польщі

۰ Міністерство науки та вищої освіти
присвоїло категорію

А за параметризацію наукових
досягнень

۰ Факультет є одним з чотирьох
в Польщі за найвищим

результатом оцінки видавничої
діяльності

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //

13

ФМЕ ТА БІЗНЕС

ФМЕ ТА БІЗНЕС

05

05

ФМЕ

ОРІЄНТАЦІЯ НА БІЗНЕС
۰ ФМЕ має чотири наукові лабораторії: Customer

ТА БІЗНЕС

• Зустрічі з нашими випускниками, які досягають

Experience; Інженерії якості LabQ; Центр

успіхів у бізнесі та діляться своїм досвідом й

передового досвіду та Лабораторія досліджень

історіями

регіональної та місцевої економіки. Вони
дозволяють проводити тренінги для компаній,
працювати в рамках спільних проєктів і дають
можливість втілювати результати досліджень
на практиці

• Навчальні поїздки з викладачами до компанійпартнерів
• «Роботодавці для ФМЕ» – це щорічні ярмарки
вакансій та стажувань для студентів ФМЕ
• Наявність дорадчої ради – Консультативної

• лекції та семінари регулярно проводяться
експертами-практиками компаній Триміста
• наставницькі проєкти з компаніями – сам на
сам, студент та працівник спільно реалізують

ради, яка пристосовує навчальні програми
таким чином, щоб випускники були
конкурентоспроможними на ринку та бажаними
для роботодавців

проєкт, який є важливим в рамках обов’язкової
професійної практики

Побудова міцних стосунків з нашими випускниками є однією
зі стратегічних цілей Факультету. Ми залюбки запрошуємо
їх на зустрічі зі студентами, щоб вони проводили заняття в
якості представників бізнесу, продемонстрували розвиток своєї
професійної кар’єри після закінчення навчання. Досвід, яким вони
діляться з молодшими колегами, є прекрасним доповненням до
занять, що проводяться нашими викладачами.

ПАУЛА МОНТІЛЬЯ

// ІСПАНІЯ

Професори викладають корисні теми під час окремих занять. Тематика занять
орієнтована на практичні завдання, викладачі шукають шляхи, щоб студенти розуміли
навчальний матеріал. Вони готують вправи та презентації, щоб заохотити студентів до

Наші студенти мають можливість брати участь у привабливих
стажуваннях та професійних практиках, що в результаті
відкриває перед ними чудові перспективи

кращого розуміння своїх предметів. Їх знання англійської мови дуже високі. Факультет має
зону для відпочинку, щоб на перерві провести час з друзями, власну їдальню на першому
поверсі та кілька комп’ютерів, доступних для студентів. Розміри аудиторій ідеальні, оскільки
групи не надто великі, що полегшує роботу над проєктом та інтеграцію з групою. Рекомендую
всім навчатися у Гданській політехніці хоча б протягом року, оскільки це ідеальне місце для
навчання.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

06

06

//

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

МІЖНАРОДНА ПРОПОЗИЦІЯ

6 ПОВНИХ ПРОГРАМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ З ІТАЛІЙСЬКИМИ ТА ФРАНЦУЗЬКИМИ
УНІВЕРСИТЕТАМИ – ВИ МОЖЕТЕ ЗАКІНЧИТИ НАВЧАННЯ В ЯКОСТІ
ВИПУСКНИКА ДВОХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВОДНОЧАС

//

МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО:

ПОНАД 80 НАПРЯМКІВ ДЛЯ ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ЕРАЗМУС +

30%

100

120

ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ

УГОД ПРО
ПАРТНЕРСТВО

СТУДЕНТІВ

БАЛАНС СТУДЕНТІВ, ЩО ПРИБУЛИ ТА ЗАВЕРШИЛИ ФАКУЛЬТЕТ

120 студентів бере участь

Понад 100 угод про партнерство

30% іноземних студентів

у міжнародних програмах

з університетами по всьому світу

Гданської політехніки навчаються

студентського обміну щороку

соглашение о партнерстве с

на Факультеті менеджменту та

университетами по всему миру

економіки

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ У 2016-2019 РР.

250

200

КІЛЬКІСТЬ МІЖНАРОДНИХ
СТУДЕНТІВ

150

МЕНЕДЖМЕНТ (МАГІСТРАТУРА)
ЗАГАЛОМ

190

49

100

50

2016

2017

2018

2019

СТУДЕНТИ
МІЖНАРОДНІ

Студенти, що
виїжджають

ПРОГРАМИ
ІНЖЕНЕРІЯ ДАНИХ

Студенти, що
приїжджають

2

САМІ АЛЬБУЛУШІ // КУВЕЙТ
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Мій досвід, пов’язаний з Гданською політехнікою на Факультеті менеджменту та
економіки розпочався у 2015/16 навчальному році. Спочатку я не знав, чого чекати
від факультету та спеціальності. Згодом я усвідомив, як цей досвід сформував моє життя. Я

ДАНІ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

16

ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА (БАКАЛАВРАТ): 6

МЕНЕДЖМЕНТ (БАКАЛАВРАТ): 41

здобув багато корисних здібностей, засвоїв нові навички, а також познайомився з багатьма

ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА (МАГІСТРАТУРА): 15

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (МАГІСТРАТУРА): 27

позитивними людьми та завів нові знайомства. У мене залишились лише хороші спогади.

НАВЧАННЯ В ГП

//
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //

17

ФМЕ

// СУЧАСНІ СПОРТИВНІ ОБ’ЄКТИ ДОСТУПНІ
ДЛЯ ВСІХ СТУДЕНТІВ:

07

۰ 2 басейни

• відкриті тенісні корти

• повнорозмірне футбольне поле

• тренажерні зали, веслувальна кімната та

• спортивний зал, волейбольний майданчик,

кімната дзюдо

ФМЕ

БУДЬ АКТИВНИМ, БУДЬ УЧАСНИКОМ, БУДЬ
ЧАСТИНОЮ НАШОЇ СПІЛЬНОТИ ФМЕ!
Факультет знаходиться лише в
6 км від узбережжя Балтійського
моря! До пляжу легко дістатися на
трамваї.

// ПРИКЛАДИ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДО ЯКИХ ВИ МОЖЕТЕ
۰ Фінансово-банківський гурток студентів

• Студентське радіоагентство Гданської політехніки SAR

• Міжфакультетський гурток управління

• Секція вітрильного спорту

«Профіт»

проєктами

• Студентський науковий гурток якості та
продуктивності

• Студентський клуб екстремальних вражень
• Студентський клуб каякінгу

• Поморський студентський форум Business Centre Club
• Навчальний клуб Академічної спортивної асоціації
Гданської політехніки

• Академічний клуб альпінізму
• Академічний клуб тхеквондо

• ESN (Erasmus Student Network) Гданськ

Команда з бігу «Biega WZiE» – єдина в усьому
закладі вищої освіти, що об’єднує вчених,
студентів, працівників та випускників на всіх
змаганнях з бігу. Ви можете стати її частиною!

18
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ФМЕ

ФМЕ

07

07

ЦИКЛІЧНІ ЗАХОДИ

// РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Факультет організовує багато соціальних, культурних та, перш за все,
наукових заходів. Багато з них внесені до календаря на постійній основі і
організовуються щороку. Приклади заходів:

01

ПІКНІК
Пікнік – гриль, ігри та танці до світанку,
нетворкінг для всіх студентів, працівників та
викладачів Факультету в атмосферному місці біля
озера.

02

ТЕХНІКАЛІЯ

– студентський фестиваль ГП, який
супроводжується конкурсами та концертами
на території всього Триміста.

03

КІНОЗУСТРІЧІ «УСЕ ПРО ЕКОНОМІКУ»
All About Economy Film Meetings –
польсько-швейцарські кінозустрічі, присвячені
економічній сфері. Захід охоплює серію лекцій
та кінопроєкцій – як менших документальних
форм, так і масштабних художніх фільмів.

ПРЕСТОН //

КИТАЙ

Я не хотів втратити найкращі роки свого життя, тож приїхав до Гданська як іноземний
студент. Я дізнався багато різних способів навчання і здобув життєві навички. Що
стосується навчання, Факультет використовує широкий спектр методів навчання. Великий
акцент робиться на практичні навички студента, більше того, я мав можливість спілкуватися
англійською мовою як під час роботи в команді, так і під час взаємодії з викладачами на
заняттях. Я ціную міжнародне студентське співтовариство, яке дає можливість дізнатись про
культуру та звичаї. Дякую Факультету менеджменту та економіки Гданської політехніки!

20
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04

ВЕЧОРИ З ЕКОНОМІКОЮ

Вечори з економікою – авторська серія зустрічей
з цікавими гостями зі світу економіки. Метою
є популяризація останніх досягнень в галузі
економічних наук та економічних проблем,
що є предметом дискусій у середовищі
теоретиків та практиків.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
ЩО ОБРАТИ?

01

МІЖНАРОДНИЙ ПЕРСОНАЛ
За всіма спеціальностями заняття проводяться повністю англійською
мовою викладачами Гданської політехніки та запрошеними іноземними
професорами (вони складають майже половину всього персоналу). Вони
надають студентам можливість скористатися їх унікальним міжнародним
досвідом та знаннями.

02

ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ
Деякі спеціальності пропонуються в рамках програми подвійного диплому
в університетах Італії та Франції. Будучи студентом, ви можете провести
один навчальний рік в університеті-партнері, а потім офіційно отримати

Бакалаврат

ступінь магістра в обох закладах вищої освіти.

03

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СТУПІНЬ

ФОРМА
УЧЕНИЯ

МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ТРИВАЛІСТЬ У
СЕМЕСТРАХ

Ви можете вибрати навчання в різних європейських країнах

ВАРТІСТЬ
НАВЧАННЯ
ЗА СЕМЕСТР
(PLN)

ПОЧАТОК

в рамках програми Еразмус + (на вибір 80 закладів вищої
освіти), навчання в Китаї в рамках кредитно трансферно-

Менеджмент

бакалавр

денна

6

8600

зима

Інженер

денна

7

8600

зима

накопичувальної системи ECTS (доступно 5 закладів вищої
освіти) або навчання протягом семестру або двох в іншому
польському місті (понад 20 закладів вищої освіти на вибір).

22
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Інженерія
даних

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮЕ

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

08

МЕНЕДЖМЕНТ

Магістратура
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СТУПІНЬ

ФОРМА
НАВЧАННЯ

ТРИВАЛІСТЬ У
СЕМЕСТРАХ

ВАРТІСТЬ
НАВЧАННЯ ЗА
СЕМЕСТР (PLN)

ПОЧАТОК

//

БАКАЛАВРАТ

• Науковий ступінь, який можна здобути: Бакалавр
• Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
• Мова: англійська
• Бали ECTS: 30 / семестр,

Економічна
аналітика
Менеджмент

180 ECTS / вся програма
Магістр

денна

4

10,750

зима

Магістр

денная

3*-4**

10,750

зима

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Менеджмент – це всебічне, практичне навчання за спеціальністю, що триває три роки. Ця
спеціальність унікальна в масштабах Польщі та охоплює всі сфери бізнесу та управління.
Забезпечує знання, які допомагають формувати всебічні управлінські навички. Професійно

Докторантура
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

кваліфіковані менеджери є ключовими рушійними факторами торгівлі та державних послуг,
СТУПІНЬ

ФОРМА
НАВЧАННЯ

ТРИВАЛІСТЬ У
СЕМЕСТРАХ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА
СЕМЕСТ
ДЛЯ
ГРОМАДЯН
ЄС

ПОЧАТОК

приймаючи рішення, які допомагають формувати світ, що їх оточує. Які якості вони повинні
мати? Перш за все, вони повинні мати знання про сучасну економіку та вміти використовувати
їх в управлінні підприємствами. Вони також повинні бути хорошими організаторами.

ДЛЯ
ГРОМАДЯН
З КРАЇН ЗА
МЕЖАМИ ЄС

Хороші менеджери повинні бути креативними, відповідальними, комунікабельними
та підприємливими. Тому Менеджмент – це місце для людей, сповнених ініціативи та
оригінальних ідей, які вміють спілкуватися іноземними мовами (також польською завдяки
курсам польської мови для іноземців). Ця спеціальність має на меті забезпечити знання,

Менеджмент

стаціонарна

Доктор

нестаціонарна

8

Доктор

нестаціонарна

EUR 2,000

PLN 3,000

EUR 2,000о

впевненість у собі та вміння робити правильний вибір, щоб розпочати корисну та захоплюючу
зима

кар’єру у найрізноманітніших галузях.
ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

стаціонарна
Економіка

–

8

–

EUR 2,000

PLN 3,000

EUR 2,000

зима

Атестат зрілості, хороше знання фізики або географії. Дуже хороше знання англійської мови.
ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
Випускники готові до роботи в:

ПРОГРАМИ ДОКТОРАНТУРИ

• вітчизняних та міжнародних компаніях різного профілю,
• консалтингових компаніях,

НАЗВА

ПРИСВОЮВАНИЙ

ФОРМА

СТУПІНЬ

ТРИВАЛІСТЬ,
СЕМЕСТРІВ

Міжнародна

заочна

4

43000 злотих
+ 1500 євро
(з авчальною
поїздкою за
кордон)

заочна

2

5750 злотих

програма МВА в
галузі стратегії,

Магістр ділового

управління

адміністрування

програмами та
проєктами
Agile, DevOps і Lean
IT в умовах VUCA

24
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НАВЧАННЯ ЗА
СЕМЕСТР

www.zie.pg.edu.pl/en

ПОЧАТОК

• командах розробників, адміністрації,
• неурядових організаціях.

зимовий
семестр

зимовий
семестр

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

ІНЖЕНЕРІЯ ДАНИХ

//

ІНЖЕНЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА

//

МАГІСТРАТУРА

• Науковий ступінь, який можна здобути: Інженер

• Науковий ступінь, який можна здобути: магістр

• Тривалість: 3,5 роки (7 семестрів)

• Тривалість: 2 роки (4 семестри)

• Мова: англійська

• Мова: англійська

• Бали ECTS: 213

• Бали ECTS: 30 ECTS / семестр
120 ECTS / вся програма

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Прийняття важливих рішень завжди ґрунтується на зборі та аналізі величезної кількості

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ

інформації. Інженерія даних допомагає досягти цієї мети, поєднуючи досвід та знання з двох

Економічна аналітика пропонує кандидатам глибокі знання з макро- та мікроекономіки, фінансів

областей: інформаційних технологій та менеджменту. Студенти цієї спеціальності дізнаються,

та бухгалтерського обліку, а також забезпечує широкий спектр кількісних методів для проведення

як впоратись з великими обсягами даних, що походять з різних джерел та як їх інтерпретувати.

ефективного аналізу в областях, що лежать в основі прийняття рішень, як в корпораціях, так і в

Все це базується на комп’ютерних програмах та алгоритмах, а також на знаннях математики,

спеціалізованих фінансових установах. Аналізи підтримуються комп’ютерним програмним забезпеченням.

статистики та економіки. Завдяки великій кількості практичних занять студенти можуть бути

Навчання проводиться англійською мовою. Воно розширить ваші знання та навички з макроекономіки та

впевнені, що після закінчення навчання вони будуть не лише теоретиками, а й експертами,

допоможе вам зрозуміти проблеми економічного зростання та розвитку в епоху глобалізації.

підготовленими до роботи в бізнес-середовищі.
ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ
ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

Ступінь бакалавра (право, економіка, менеджмент). Дуже хороше знання англійської мови.

Атестат зрілості та дуже хороше знання англійської мови. Дуже хороше знання інформатики
ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

або фізики.

Випускники готові до роботи в:
ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
Як ІТ-відділи компаній, де знання в галузі інформатики можуть бути використані для досягнення
стратегічних бізнес-цілей, так і економічні відділи, де ви можете використовувати свої знання

۰ вітчизняних та міжнародних компаніях різного профілю,
۰ фінансових установах,

۰ консалтингових компаніях,
۰ адміністрації.

۰ підрозділах досліджень та розробок

для виявлення економічних потреб компанії, яка співпрацює з командами, що розробляють
інструменти планування проєктів, та з найвищим керівництвом компаній у найширшому

3 ВАЖЛИВІ ФАКТИ:

розумінні – банківська справа, фінанси, маркетинг.

01
02

Більшість занять проводиться висококваліфікованим міжнародним персоналом з:
Universite de Lyon, Università Politecnica delle Marche, University of Naples, University of
Florence та Centre for European Policy Studies.
Студенти мають можливість отримати подвійні дипломи в Università Politecnica delle
Marche або University of Florence в Італії. Там можна провести один-два семестри та
пройти студентську практику, а потім офіційно отримати ступінь магістра в обох закладах
вищої освіти (польському та італійському).

03

Студенти Економічної аналітики можуть обрати сертифікований Євростатом шлях,
який розвине їхні навички статистичного та економетричного аналізу з використанням
статистики, отриманої за допомогою комп’ютера (R, Stata, Statistica, QGis, GeoDa),
методології дослідження та описової статистики.
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

//

МАГІСТРАТУРА

• Ступінь, який можна здобути: Магістр

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА MBA IN STRATEGY, PROGRAMME AND PROJECT
MANAGEMENT (ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА – MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)
// МАГІСТР ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

• Тривалість: 2 роки (4 семестри)
• Мова: англійська
• Бали ECTS: 30 ECTS / семестр,
• 120 ECTS / вся програма

• Науковий ступінь, який можна здобути: післядипломна освіта
– Магістр ділового адміністрування
• Тривалість: 2 роки (4 семестри)

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ

• Мова: англійська

Метою спеціальності Менеджмент англійською мовою («International Management») є підготовка

• Бали ECTS: 30 ECTS / семестр,

майбутніх фахівців, орієнтованих на використання креативності та інновацій. Випускники можуть

120 ECTS / вся програма

використовувати отримані знання для досягнення успіху в мінливому міжнародному середовищі.
Ступінь магістра з Міжнародного менеджменту пропонує вам можливість розширити свій досвід,

ОПИС ПРОГРАМИ

поглиблюючи свої знання з фінансів, людських ресурсів, операцій та маркетингу серед інших

Міжнародна програма MBA проводиться на Факультеті менеджменту та економіки ГП – це

стратегічних областей, а це все представлено в міжнародному контексті. Міжнародні знання та

престижний напрямок, який забезпечує найвищу якість професійної освіти. Про це свідчать високі

навички управління розвиваються за допомогою спеціалізованих академічних курсів та різних

позиції в рейтингах та акредитація AMBA (її мають лише п’ять польських програм). Як єдина програма

інтерактивних методів навчання (гейміфікація, дизайнерське мислення, проєкти).

з Польщі, вона була класифікована в Рейтингу QS 2019, опинившись серед дев’ятнадцяти найкращих
«Executive MBA» у світі та серед десяти в Європі в категорії «Executive Profile».

Спеціальність «International Management» є єдиною в Польщі, що отримала міжнародну
акредитацію AMBA на 2018-2023 роки, що підтверджує високий стандарт якості навчання.

Основними цілями програми є:

Крім того, ця спеціальність отримала оцінку акредитації «відмінно», яку присудив Польський

• розвиток лідерських, управлінських та підприємницьких навичок учасників

комітет з акредитації.

• зміцнення їх навичок щодо стратегій, реалізації стратегій
• управління складними ситуаціями за допомогою підходу до управління програмами та

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

проєктами.

Ступінь бакалавра (право, економіка, менеджмент). Дуже хороше знання англійської мови.

Знання передаються під час регулярних занять у вихідні дні та навчальних поїздок за
кордон, таких як «Barcelona Inspirational Safari».

ВАРТО ЗНАТИ:

Оскільки MBA базується на динамічній структурі, студенти можуть зосередитись і

1. Випускники Міжнародного менеджменту отримують найвищу заробітну плату у порівнянні з

спеціалізуватися на найрізноманітніших компетенціях в залежності від їхніх інтересів та

іншими випускниками менеджменту за економічними спеціальностями (за даними польської

конкретних потреб.

системи відстеження працевлаштування випускників, 2020).
2. Випускникам Факультету менеджменту та економіки найменше загрожує безробіття після

Основи програми ґрунтуються на чотирьох ключових опорах:

закінчення навчання.

1. Стратегічне мислення
2. Операційна досконалість

ІПЕК БЕСЕ // ТУРЕЧЧИНА

3. Основи
4. Управління людьми та саморозвиток

Привіт! Мене звати Іпек, я з Туреччини, і це мій перший рік навчання на магістратурі за
спеціальністю Міжнародний менеджмент. У першому семестрі у мене виникли труднощі з
адаптацією до нової країни, нового закладу вищої освіти та факультету, однак викладачі нас так
підтримують, що я пройшла початкову адаптацію дуже швидко. Одне, що мене вразило, це той факт,
що майже кожен викладач знає прізвища всіх студентів, що, на мій погляд, є унікальним і важливим.
Ця спеціальність магістратури дала мені хороший досвід у житті, оскільки у мене з’явилося багато
нових друзів. Я дуже вдячна за те, що Гданська політехніка дала мені таку можливість.
28
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

Педагогічні працівники – це учені, які є лідерами у своїх наукових галузях з менеджменту
та економіки, а також практики, які мають великі досягнення в галузі підприємництва,
інновацій та розвитку бізнесу.
Програма MBA – це не лише професійні знання, а й цінні контакти з випускниками
попередніх випусків.

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

08

AGILE, DEVOPS AND LEAN IT IN VUCA WORLD (ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА)
• Науковий ступінь, який можна здобути: післядипломна освіта, сертифікат ГП
• Тривалість: 1 рік (2 семестри)
• Мова: англійська

Вебсайт MBA ГП: http://www.mba.pg.edu.pl
ОПИС ПРОГРАМИ
Метою навчання є підготовка учасників до проведення комплексної трансформації

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ
Програма «International MBA» орієнтована на управлінський персонал, що має
принаймні три роки управлінського досвіду. Обов’язково потрібно мати вищу освіту –
ступінь бакалавра, інженера або магістра, а також вільно володіти англійською мовою.
Міжнародний кандидат з країни за межами ЄС повинен мати візу та карту резидента.
Студентами MBA є менеджери з великим досвідом (в середньому 15 років), управлінський
персонал, керівники малих та середніх підприємств та підприємці.

у напрямку гнучкості організації, в якій вони працюють. Це буде зроблено шляхом
впровадження гнучкого підходу до поточних ініціатив. Це також стосується великих ініціатив,
в яких підхід SCRUM є недостатнім, а потрібні масштабовані рішення, такі як Масштабована
гнучка розробка (SAFe). Учасники також дізнаються, як скоротити час виходу на ринок ІТрішень, що розробляються в їх компаніях, та як постійно приносити користь.
ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ
Диплом (бакалавра або інженера)
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ПРОЦЕС НАБОРУ НА НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ

09

ПРОЦЕС НАБОРУ НА
НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
– ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ, ДЕ ПРОЖИВАТИ?

ПРОЦЕС НАБОРУ НА НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ

09

НАБІР НА НАВЧАННЯ
Нові студенти, які приїжджають до Гданської політехніки, беруть участь
у «Тижні орієнтації», тому ми радимо приїхати до Гданська як мінімум за
тиждень до початку семестру.
НАБІР НА НАВЧАННЯ У 3 КРОКИ:

ЯКИЙ РІВЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОТРІБНО

۰ 1 крок: подати заявку на www.rekrutacja.pg.edu.

МАТИ?

pl з травня по липень. Надішліть свої в’їзні

документи (скан-копії) та внесіть оплату за
подання заявки у розмірі 85 PLN.

Важливо: Процес набору на навчання зазвичай
триває 2-3 тижні, але пам’ятайте, що візові

процедури можуть зайняти до 3 місяців, тому

просимо ознайомитись з переліком документів
для отримання польської візи.

۰ 2 крок: після верифікації з позитивним
результатом вам надсилається Лист-

пропозиція: підготуйте інші необхідні

۰ В рамках набору на навчання необхідно надати
Міжнародний сертифікат з англійської мови, що

підтверджує знання англійської мови принаймні
на рівні В2, або Довідку, видану закладом вищої
освіти, яка підтверджує, що англійська мова є

мовою навчання з навчання попереднього циклу.

۰ Більше інформації про необхідні документи,

умови та детальні інструкції можна знайти на
вебсайті Бюро співпраці із закордоном ГП:

https://pg.edu.pl/international/general-information

документи та оплатіть навчання за перший
семестр.

۰ 3 крок: буде надіслано лист підтвердження. На

його підставі ви подаєте документи на польську
візу. Візьміть із собою до Гданська оригінали
всіх необхідних документів.

ПРОЖИВАННЯ
۰ У кампусі ГП є 12 гуртожитків, які пропонують
3000 місць. Вартість: 80 – 120 EUR за ліжко.

۰ Гданська політехніка забезпечує проживання
іноземним студентам. Новоприбулим не
потрібно подавати додаткові заявки на

проживання. Однак необхідно буде подбати про
проживання на другому навчальному курсі.

Гданська, незалежно від того, в якому районі ви

(одномісна кімната ≈ 250 EUR). Наш заклад

можете дістатися на трамваї, автобусі чи поїзді.

۰ Ви також можете зняти кімнату в Гданську
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ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ

10

ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО, ЩОБ ЖИТИ
В ПОЛЬЩІ?

ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ

10

ПРИКЛАДИ ЦІН:
Їжа для 2 осіб, ресторан середнього класу, три страви

25 €

Пиво в пабі (0,5 л банка)

2€

Капучино в кав’ярні

2 €

Молоко (1 л)

0.5 €

Буханка білого хліба (500 г)

1 €

Рис (білий, 1 кг)

1 €

Яйця (12)

2 €

М’ясо (куряче філе, 1 кг)

4 €

Помідори (1 кг)

1.50 €

Картопля (1 кг)

0.50 €

Квиток на автобус в один бік (вартість для студента)

0.5 €

Джинсові штани (фірмовий магазин)

40 €

Літня сукня в мережевому магазині

30 €

Пара шкіряного взуття

60 €

Страхування на місяць

12 €

ОРІЄНТОВНА МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ СТУДЕНТА СТАНОВИТЬ
350-450 EUR НА МІСЯЦЬ:
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Харчування

150-250 €

Проживання: кімната в гуртожитку / оренда кімнати в Гданську

100-250 €

Розваги

50-100 €

Інше (одяг, телефони тощо)

50-100 €

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ //
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11

ВІЛЬНИЙ ЧАС!

11

ВІЛЬНИЙ ЧАС!

ВІЛЬНИЙ ЧАС!

// ВІЛЬНИЙ ЧАС

Тримісто пропонує безліч розваг не тільки для туристів, а й для корінних
мешканців. Це місце, де відбуваються численні заходи.

01

РОЗВАГИ, ВЕЧІРКИ ТА 5 ТАЄМНИХ
МІСЦЬ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ У ТРИМІСТІ

ФЕСТИВАЛЬ OPEN`ER
Дуже відомий музичний фестиваль, який проходить
у Гдині з 2003 року – на рубежі червня та липня.
Вперше цей фестиваль було проведено у Варшаві
у 2002 році як Фестиваль на відкритому повітрі.
Фестиваль відвідали такі виконавці та групи, як
Depeche Mode, Bruno Mars, Florence and the Machine,
Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams, Lana Del Rey,
Swedish House Mafia тощо. В середньому фестиваль
відвідує понад 120 000 людей.

02

СОПОТ ФЕСТИВАЛЬ

Міжнародний музичний фестиваль, який проходить з 1961 року в Сопоті. Протягом років цей фестиваль
зміцнював свої позиції у списку найважливіших музичних подій в якості вікна у світ, успішно конкуруючи
з фестивалем Євробачення.

03

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСЬКИХ
ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ В ГДИНІ
Одна з найдавніших кіноподій у Європі, що
у великих масштабах просуває польську
кінематографію. Існує з 1974 року, глядачі можуть
побачити найновіші польські фільми. За Золотого
та Срібного Левів змагаються найцікавіші
польські фільми, прем’єри, дебюти та лауреати
міжнародних кінофестивалів. Цей фестиваль – це
найважливіша польська кіноподія, що має статус
загальнодержавного кінофестивалю.

04

ВЕЛИКИЙ ОРКЕСТР СВЯТКОВОЇ ДОПОМОГИ

Це некомерційна організація, метою якої є підтримка та вдосконалення медичного обслуговування в
державних лікарнях по всій країні. Найвідоміший у Польщі завдяки «Великому фіналу» – щорічному
1-денному фестивалю, що проходить по всій Польщі, насиченому концертами, благодійними
аукціонами, феєрверками та лазерними шоу, і, звичайно, збором пожертв на добру справу – для
польських лікарень. Щороку пожертви надходять з усього світу, і з року в рік все більше і більше,
досягаючи рекордних 186 мільйонів злотих у 2019 році.
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ВІЛЬНИЙ ЧАС!

11

ВІЛЬНИЙ ЧАС!

ТОП-5 НЕЗВИЧАЙНИХ ТУРИСТИЧНИХ МІСЦЬ

03 // ПАГОРБ ПАХОЛЕК
۰ розташований на краю ландшафтного
парку в районі Оліва (Гданськ). На
вершині пагорба є оглядова вежа

01 // ФОРТЕЦЯ ВІСЛОУЙСЬЦЕ

(висотою 15 м), з якої можна милуватися

۰ це історична фортеця, розташована в

панорамою Триміста.

Гданську біля ріки Мертва Вісла, поблизу
колишнього гирла Вісли до Гданської затоки.
Це унікальний приклад оборонної споруди
порту першої половини XVII століття, що
відносно добре збереглася. У XIX столітті в
підземеллях Вежі прусси створили в’язницю.
Там можна побачити багато артефактів,
пов’язаних з унікальною історією цього
укріплення. За невелику плату можна

04 // ОГЛЯДОВА ВЕЖА В КОЛІБКАХ
۰ оглядова вежа, що розташована на вул. Спулдзельча в районі Орлово (Гдиня), в районі Колібек. Висота
вежі – 50 метрів. Вона доступна для відвідувачів безкоштовно з 1 квітня по 31 жовтня. Дивовижним видом
на Гданську затоку можна помилуватися як з боку Гдині, так і з боку лісів ландшафтного парку Триміста.

відвідати фортецю з гідом.

05 // ОСТРІВ СОБЕШЕВСЬКИЙ
۰ приморський район Гданська,

02 // ТОРПЕДОВНЯ В ГДИНІ

розташований в 15 км від центру міста, де
можна активно провести час. На острові

۰ «торпедовня» – це поточна назва

багато пішохідних та велосипедних

центрального об’єкта німецьких

доріжок, прекрасні піщані пляжі та ліси, де

торпедних науково-дослідних центрів,

можна спостерігати безліч видів птахів та

побудованого в окупованій Польщі під

тварин, наприклад, тюленів, що гріються

час Другої світової війни. Цією будівлею

на сонці.

можна насолоджуватись, гуляючи
вздовж пляжу районі Бабє Доли (Гдиня).
Нині це лише зона для тренувань
дайверів, не придатна для відвідування.
Також неподалік є кліф, з якого можна
насолоджуватись Гданською затокою.

// ВЕЧІРКИ
۰ Якщо ви шукаєте гарне місце для розваг, центр Сопота, як і Гданська пропонують безліч клубів та вечірок. В

Сопоті більшість клубів розташовані на вулиці Героїв Монте-Кассіно, що є головною вулицею міста (набережна
відома як «Монціак»). У Гданську більшість клубів розташовані у Старому місті та на вулиці Електриків ;)
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