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Пропозицiя навчання

Спiльне навчання – подвiйний диплом

3-мiсячне стажування для студентiв



Спiльне навчання дотичить реалiзацiї напрямк i 
в: 

- Інженерія безпеки 

- Інноваційні технології та сучасні 
матеріали 

Навчання проводиться в галузях Інженерія 
механічна і матеріалознавство. 

Навчання триває 7 семестрiв і закінчується 
титулом Інженера УЯД. 

Навчання буде проводитися в обох 
університетах паралельно на основі контрактів. 

Спiльне навчання – подвiйний 
диплом



• Навчання проводиться за програмою навчання, що реалізується в УЯД, включаючи 50% 
балів ECTS в університетах України та 50% балів ECTS в університетах Польщі. 

• Університети приймають принцип взаємного визнання досягнень.
• Кандидати повинні продемонструвати знання польської мови, підтверджені відповідним 

документом.
• Є можливість проживання в гуртожитку на пільгових умовах.
• Після досягнення всіх результатів навчання, успішного захисту дипломної роботи та 

складання дипломного іспиту студент отримує диплом, виданий Ченстоховським 
університетом.  

• Український університет видає диплом відповідно до чинних в Україні нормативних актів.
• Деякі заняття можуть проводитися у формі дистанційного навчання  (e-learning).

Спiльне навчання – подвiйний диплом



• Управлiння 
безпекою i Гігієна 
праці

Iнженерiя безпеки
Навчання 3.5 роки

I-ї ступенi (inż.)

• Virtual Prototyping

Iнноваційні технології 
та сучасні матеріали

Навчання 3.5 роки
I-ї ступенi (inż.)

Напрямки та спецальностi



Iнженерiя безпеки
Навчання 5.5 роки

ступеII-ї нi  (mgr inż.)

Спецiальнiсть: 
Технiчна безпека

Напрямки та спецальностi



Вибрані 
лабораторії

Iнженерiя безепеки



Лабораторiя охорони працi та пожежної безпеки

• Лабораторія призначена для 
проведення занять з галузi 
функціонування 
протипожежного обладнання 
та засобів індивідуального 
захисту, що використовуються 
в робочих процесах, а також 
надання першої медичної 
допомоги.



Лабораторія технічних систем безпеки

• У лабораторії студенти отримують знання 
та практичні навички в галузі, зокрема, 
системи сигналізації, а також моніторинг і 
контроль доступу.

• Фахівців у цій сфері зараз шукають 
роботодавці, а ринок праці в цій сфері 
характеризується динамічним розвитком, 
що дає випускникам спеціальності 
«Інженерія безпеки» великі можливості 
знайти орієнтовану на майбутнє, цікаву та 
фінансово привабливу роботу.



• Лабораторія оснащена сучасними 
лабораторними стендами, що сприяють 
передачі студентам компетенцій та 
навичок у галузі мехатроніки. Модульні 
лабораторні станції дозволять розвивати 
інженерні компетенції в таких сферах, як 
програмування PLC-контролерів, 
пневматичних та електропневматичних 
систем та експлуатація пристроїв і систем 
промислової автоматизації. 

Модульна лабораторія мехатроніки



Онлайн-набір кандидатів
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/ 
Документи, вимаганi вiд закордонного студента: 
• iменне  направлення з закордонного унiверситету з наступними 

даними: iм’я та прiзвище, дата та мiсце народження, номер паспорту, 
напрямок навчання в УЯД, 

• анкета кандидата, 
• Документ, пiдтверджуючий знання польської мови.
Всi документи мають бути перекладенi на польську мову.

Приймання документiв

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/


ПИТАННЯ???

Контакт: 
dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD 
Заступник декана до справ Студентсько-Дидактичних – u.nowacka@ujd.edu.pl

dr inż. Anna Kułakowska 
Координатор – a.kulakowska@ujd.edu.pl 

mailto:u.nowacka@ujd.edu.pl
mailto:a.kulakowska@ujd.edu.pl


Дякую за увагу
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