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Plan prezentacji       Зміст презентації 

• Studia wspólne – ekonomia I st.
• Studia wspólne – rachunkowość i podatki I st.

• Спільне навчання – економіка І рівень (бакалавр)
• Спільне навчання – облік і податки І рівень (бакалавр)



Studia wspólne – podwójny dyplom
• zawartej umowie o współpracy z uczelnią zagraniczną 

• przygotowanie umowy o współpracy w zakresie prowadzenia studiów wspólnych 

Спільне навчання – подвійний диплом

• укладання договору про міжнародну співпрацю з іноземним вищим навчальним 
закладом

• приготування договору про проведення спільного навчання



Studia wspólne – podwójny dyplom
Wykaz dokumentów:
Imienne skierowanie z uczelni zagranicznej zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, numer paszportu, kierunek studiów w UJD z uczelni zagranicznej kierującej 
studenta do UJD na podstawie umowy
1.Kwestionariusz cudzoziemca 
2.Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Список документів:
1. Іменне направлення з партнерського навчального закладу з даними: ім’я та 
прізвище, дата й місце народження, номер закордонного паспорту, напрямок 
навчання в УЯД
2. Анкета іноземця
3. Документ, який підтверджує знання польської мови



Ekonomia I stopień / Економіка І рівень

Specjalności oferowane w ramach kierunku ekonomia to:
•przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG);
•ekonomia sektora publicznego (ESP).

Спеціалізації, які пропонуються в межах освітньої програми:
• підприємництво і розвиток власної підприємницької діяльності
• економіка державного сектора



Studia wspólne – podwójny dyplom

Specjalność „przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG)” 
ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie. Jej absolwent posiada umiejętności 
niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności, przygotowany jest zarówno 
jako mikroprzedsiębiorca, jak i do wykonywania zawodów eksperckich, w kraju i za granicą, 
zwłaszcza do zawodu analityka, specjalisty, konsultanta w sektorze komercyjnym lub 
publicznym albo na pograniczu tych dwóch sektorów.
Student, który wybierze specjalizację „ekonomia i finanse małego i średniego 
przedsiębiorstwa”, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania 
przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna 
zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie 
działalności w zakresie finansów, marketingu.



Спільне навчання – подвійний диплом

Навчання за спеціалізація «підприємництво та розвиток власного бізнесу» дозволяє 
підготуватися до відкриття і здійснення власного бізнесу. Випускник цієї спеціалізації 
має необхідні навички для надання консалтингових послуг або ведення власного 
бізнесу. Він також підготовлений і як підприємець,  і як професійний експерт, у Польщі 
й за кордоном, а саме: аналітик, спеціаліст, консультант у комерційному чи 
державному секторах, або на пограниччю цих двох секторів.
Студент, який обирає дану спеціалізацію отримує поглиблені знання з теорії та 
практики функціонування підприємства. Він володіє методами аналізу ринку, 
особливостями ринку капіталів, засадами функціонування інвестиційного рахунку, а 
також вміє розробити стратегічний бізнес-проєкт у сфері фінансів і маркетингу.



Studia wspólne – podwójny dyplom

Absolwent specjalności „ekonomia sektora publicznego” może podjąć pracę we wszystkich 
podmiotach gospodarki publicznej, gdzie potrzebne są umiejętności przygotowania, 
podejmowania i realizacji decyzji. Jest przygotowany do sprawnego reagowania na zmiany 
otoczenia gospodarczego i społecznego. Dotyczy to zmian w sposobach finansowania i 
zarządzania ochroną zdrowia, sferą kultury, ale również małych, średnich i dużych 
organizacji sektora publicznego i non profit.



Спільне навчання – подвійний диплом

Випускник спеціалізації «економіка державного сектора» може працювати в усіх 
інститутах державного сектора, де потрібні навички підготовки, прийняття та реалізації 
рішень. Навчання за даною спеціалізацією вчить ефективно реагувати на зміни в 
економічному та соціальному середовищі, а саме: зміни у методах фінансування та 
управління охороною здоров’я, сферою культури, а також малими, середніми та 
великими громадськими та некомерційними організаціями. 



Studia wspólne – podwójny dyplom

Absolwent specjalności „ekonomia sektora 
publicznego” może podjąć pracę we wszystkich 
podmiotach gospodarki publicznej, gdzie potrzebne 
są umiejętności przygotowania, podejmowania i 
realizacji decyzji. Jest przygotowany do sprawnego 
reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego i 
społecznego. Dotyczy to zmian w sposobach 
finansowania i zarządzania ochroną zdrowia, sferą 
kultury, ale również małych, średnich i dużych 
organizacji sektora publicznego i non profit.



Спільне навчання – подвійний диплом

Випускник спеціалізації «економіка державного 
сектора» може працювати в усіх інститутах 
державного сектора, де потрібні навички 
підготовки, прийняття та реалізації рішень. 
Навчання за даною спеціалізацією вчить 
ефективно реагувати на зміни в економічному та 
соціальному середовищі, а саме: зміни у 
методах фінансування та управління охороною 
здоров’я, сферою культури, а також малими, 
середніми та великими громадськими та 
некомерційними організаціями. 



rachunkowość i podatki I stopień

Kierunek rachunkowość i podatki ma za 
zadanie zapoznanie studenta z wiedzą z 
zakresu rachunkowości i podatków. Celem 
kierunku jest przygotowanie do 
samodzielnego wykonywania podstawowych 
obowiązków usługowych, prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, rozliczania podstawowych 
grup kosztów w jednostce gospodarczej, 
sporządzania sprawozdań finansowych, 
dokonywania rozliczeń podatkowych i 
ubezpieczeniowych.



Облік і податки І рівень (бакалавр)

Навчання за освітнім напрямком 
(програмою) «облік і податки» дозволяє 
отримати сучасні знання із 
бухгалтерського обліку й оподаткування. 
Метою начальної програми є підготовка 
до самостійного виконання професійних 
обов’язків, ведення бухгалтерської 
документації, обліку основних груп витрат 
на підприємстві, складання фінансової 
звітності, здійснення податкових і 
страхових розрахунків.



Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie



Контакт 

Інформацію про  спільне навчання можна дізнатися у відповідальних осіб

Заступника декана до справ студентів і дидактики освітніх програм з економіки 
факультету права і економіки
dr Paulina Ucieklak-Jeż,prof.UJD 

p.ucieklak-jez@ujd.edu.pl
та

Олени Бурунової
o.burunova@ujd.edu.pl

mailto:p.ucieklak-jez@ujd.edu.pl
mailto:o.burunova@ujd.edu.pl


Дякуємо за увагу
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