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Ласкаво Просимо до Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей!

Із великим задоволенням передаю до ваших рук інформатор програм 
бакалавра, спеціаліста та  магістра, які в 2014/2015 роках  будуть про-
водитись в Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей, а також у філіях, які                 
є в Чешині, Олькушу, Живцу і Кракові. В інформаторі міститься інформа-
ція про 13 факультетів і понад 60 спеціальностей різного профілю, які 
частково фінансуються за рахунок Європейського Союзу. При складанні 
інформатора було здійснено аналіз і стан ринку праці, визначено попит 
на професії та спеціальності, які на даний момент найбільше потребують 
роботодавці.

Академія Бізнесу отримує додаткове фінансування зі сторони  Євро-
пейського Союзу. Данні фінанси, направленні на  покращення рівня на-
вчання, для досягнення високих стандартів в освіті. Фінансування Євро-
пейським Союзом на сьогоднішній день становить близько 70 мільйонів 
злотих, що дає можливість навчатись безкоштовно або із частковим фі-
нансуванням на певних факультетах. У 2014-15 навчальному році , такими 
факультетами є: Фізіотерапія, Інформатика, Логістика, Менеджмент,                     
а також Інженерія продукції. Проект Європейського Союзу забезпечує 
фінансування  сертифікованих курсів, які передбачають практичне на-
вчання у вигляді оплачувальних практик та стажувань на 2 місяці, після 

першого та другого років навчання  ( стипендія за стажування становить 1500/2000 злотих в місяць). 
Найбільш популярними факультетами та спеціальностями є: Логістика і транспорт, Управління безпекою 

та гігієною праці, Національна безпека, Англійська філологія,Управління людськими ресурсами, Педаго-
гіка, Соціологія, Консалтинг і коучинг.

Серед нових є : Мобільне програмування  на факультеті Інформатики, Догляд за людьми літнього віку 
на факультеті Педагогіки, Адміністрація податково-митної діяльності  на факультеті Менеджменту, Про-
ектування та організація навчальних курсів на факультеті Соціології.

На факультеті Міжнародних відносин, студенти мають можливість навчатись англійською мовою на спеці-
альностях: Міжнародний бізнес та Міжнародний туризм.

Академія Бізнесу дає можливість отримання престижних сертифікатів: Microsoft, Oracle, Cisco, TÜV Nord 
або IFS.

Рівень навчання в Академії Бізнесу підтверджено позитивними оцінками та відгуками Польської Акреди-
таційної Комісії та Міністерства  Науки і Вищої Освіти. В 2011/2012 навчальному році факультет Соціології 
Академії Бізнесу, отримав заслужену відзнаку Польської Акредитаційної Комісії.

Навчання в Академії Бізнесу також дає можливість до розвитку своїх навичок в рамках активної роботи сту-
дентських організацій, студентського самоуправління, 9 наукових кіл, Спілки випускників  і студентів Академії 
Бізнесу, Академічного Спортивного Об`єднання. 

Маю надію, що зустрінемось в гостинних стінах Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей. 

професор надзвичайний доктор Здислава Дацко-Пікєвіч
ректор Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей



середня заробітна плата випускників Академії Бізнесу 

19
років традиції 

університетів-партнерів 
по всьому світу 

180

92%  
студентів знаходять роботу під час навчання 

3550 zł

Знижки до 110 євро 
перевірте подробиці на сайті 

WWW.WSB.EDU.PL/ZNIZKI

Оплачуванні стажування 
до 3500 злотих / місяць 

Стипендії до 500 
злотих / місяць 
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7  іноземних
мов на 
вибір

13 напрямків навчання

796сертифікатів було 
видано студентам в 

2011/2012 навчальному році 

Київ960 km
480 km

700 km

470 km

432 km

Львів

Домброва Гурніча

Одеса

Донецьк

Харків

• ТрАнСпОрТ
іарейси Польща – Україна (ціна від 40 євро) 

Аеропорт Катовіце  ( 15 км від Домброви Гурнічей)                                                
www.katowice-airport.com/ua 

Аеропорт Кракова (60 км від Домброви Гурнічей)                             
www.krakowairport.pl                                                               

Аеропорт Вроцлава (200 км від Домброви Гурнічей)                        
www.airport.wroclaw.pl                                                          

Аеропорт Варшави ім. Ф.Шопена (250 км від Домброви Гурнічей) 
www.lotnisko-chopina.pl

Автобусні рейси Польща – Україна (від 30 євро)                                
www.biletyautobusowe.com

Залізничні рейси Польща – Україна (від 40 євро)                                   
www.intercity.pl/en

• пОмешкАння 
Академія Бізнесу допомагає студентам знайти помешкання 
для оренди на території  Домброви Гурнічей або в гуртожитку 

в Катовіцах і Сосновцу.

База помешкань, що здаються в оренду, завжди оновлюється 
– Академія співпрацює з найбільшими  агенціями нерухомості          
в місті

Більшість помешкань знаходиться в центрі міста недалеко від 
Академії

Великою перевагою є низька вартість оренди квартири на відмі-
ну від інших міст (Краків, Варшава, Вроцлав, Катовіце) становить 
близько 110 євро/місяць.

Вартість оренди кімнати в гуртожитку – 120 євро/місяць                                               
Контракт про оренду квартири підписується в присутності пра-
цівника Академії Бізнесу

• Ціни прОдукТів

прОдукТ ЦінА в PLN ЦінА в EURO ЦінА в USD

• Хліб 2,50 0,60 0,80
• Булка 0,45 0,10 0,15
• Масло 3,70 1 1,20
• Молоко 2,40 0,6 0,80
• Йогурт 1,8 0,45 0,6
• Цукор 1 кг 3 0,75 1
• Сир твердий 100 г 3 0,75 1
• Шинка 100 г 4 1 1,3
• Шоколад 2,50 0,60 0,80
• COCA COLA 1л 3 0,75 1
• Мінеральна вода 1,70 0,40 0,50
• Гамбургер 5,50 1,40 1,80
• Кебаб 10 2,50 3,30
• Обід ( 1-ша і 2-га страви) 15 3,75 5
• Місячний проїзний за                  

знижкою для студентів
63 16 21

• Білет до громадського 
транспорту

1,60 0,40 0,50

4 5

НАВчАННя ПриСтОСОВАНе
Корисна інформація для                  
кандидатів на навчання
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ІНФОрМАцІя ПрО НАВчАЛьНий ЗАКЛАД

Академія Бізнесу в Домброві Гурнічей – це вищий навчальний заклад з кільканадцяти літнім досвідом 
навчання студентів та проведення наукових досліджень, а також співпраці  з промисловими та бізнес структу-
рами.  В поєднанні з науковими дослідженнями академія навчає студентів відповідаючи на освітні потреби су-
часного суспільства. Академія збільшує різноманітність форм та способів навчання і дає студентам можливість 
сформувати індивідуальний курс підготовки. Діючи на місцевому, національному та міжнародному рівнях, на-
вчальний заклад забезпечує відмінну якість диплому і всезагальний доступ до знань.

чи варто навчатися в Академії Бізнесу?

1. репутація навчального закладу

Академія Бізнесу є  одним з найкращих вищих навчальних закладів в Польщі. Вона займає перше міс-
це в Сілезькому регіоні і знаходиться на 10-ій позиції в рейтингу найкращих приватних навчальних закла-
дів в Польщі в 2013 році, згідно журналу  «Perspektywy». Державна акредитаційна комісія високо оцінила 
якість навчання в Академії за напрямками «Менеджмент та маркетинг» ( І та ІІ рівні підготовки), «Інформатика»                                 
( І та ІІ рівні підготовки), а також «Соціологія» і « Економіка». Академія Бізнесу отримала престижну акредита-
цію Фонду сприяння та акредитації економічних напрямків EPOQS ( Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych EPOQS ) з напрямку «Менеджмент та маркетинг».

2. Професійні навчально-наукові кадри та бізнес-партнери

Інтенсивне та якісне навчання в Академії Бізнесу в Домброві 
Гурнічей забезпечується знаннями, досвідом і навиками високок-
валіфікованих науково-педагогічних працівників. Крім того, Ака-
демія співпрацює з найбільшими загальнопольськими  компанія-
ми, спільний керівний орган яких бере активну участь у підготовці 
навчальних програм та проведенні практичних занять. Основними 
партнерами Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей є:

3. Сучасна технічна база

Студенти мають можливість користуватися великими актовими залами, аудіовізуалізованими аудиторіями, 
сучасними комп’ютерними лабораторіями, лінгафонними кабінетами, бібліотекою та мультимедійним читаль-
ним залом, спортивно-рекреаційним комплексом (у тому числі тренажерним та фітнес залами), а також сту-
дентським клубом. Розклади занять, заліків та іспитів, всі оголошення для студентів можна знайти у віртуаль-
ному деканаті, який доступний на сайті Академії, а також в інтернет-кіосках розташованих у головному холі.
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4. Сучасні методи навчання

У навчальному процесі застосовуються активні форми на-
вчання: моделювання практичних ситуацій, різного роду си-
муляції та дискусії, інноваційні засоби підтримки та супроводу 
навчального процесу, а також сучасні програмні засоби. Вико-
ристовуванні в Академії методи активної участі студентів у за-
няттях створюють у них відчуття співучасті у проведенні заняття.

5. Спортивне життя 

Академія надає студентам можливість  в користуванні широ-
кого спектру спорту, фітнесу та спортивного  обладнання, яке 
знаходиться на території Академії та міста Домброва Гурніча. 
Спортивна Студентська Асоціація (AZS WSB), яка створена в Академії Бізнесу, пропонує студентам участі в 27 
видах спорту, як командних так і індивідуальних. Крім того, Спортивна Студентська Асоціація, завжди бере 
участь в акціях «Туризм і відпочинок» і організовує катання на лижах, гірські прогулянки, спортивні турніри та 
конкурси такі як: Кубок Ректора Академії з міні-футболу, Спортивний фестиваль та інші.

6. Навчальний заклад, приязний особам з обмеженими можливостями

Будівлі  Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей є доступні та повністю пристосовані для осіб з обмеженими 
можливостями. В Академії наявне, зокрема, наступне обладнання: пристрій для читання будь-якого друкова-
ного тексту, портативна електронна кольорова лупа, комп’ютерні програми, які масштабують вмісту екрану, 
синтезатори мови для озвучення робочих місць, портативні пристрої для читання електронних варіантів книг, 
програми, що конвертують текстові файли в формат файлів МР3 та забезпечують друк шрифтом Брайля, про-
грами створення публікацій.

ІНФОрМАцІя ПрО НАВчАЛьНий ЗАКЛАД

7. Забезпечення роботою студентів та випускників

Усі випускники та студенти Академії Бізнесу, які прагнуть працевлаштуватися чи знайти місце для ста-
жування, а також шукають вичерпну інформацію про ринок праці, можуть отримати професійну допомогу з 
боку Академічного бюро кар’єр, яке внесено до реєстру служби зайнятості як посередницька агенція з пра-
цевлаштування та надання консультацій під номером 1088/1а. Кожен студент Академії може домовитися про 
консультативну зустріч, в ході якої співробітники Академічного бюро кар’єри допоможуть йому, зокрема: ви-
яснити свої професійні навички, написати резюме та подання, підготувати його до проходження співбесіди, 
вкажуть, де шукати пропозиції роботи чи практики.

8. Програма  « 3 дні навчаєшся, 2 дні працюєш»

В Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей,  починаючи з 2009 року, існує проект 
«3 дні навчаєшся, 2 дні працюєш», головною ціллю якого є професійна підго-
товка студентів до працевлаштування ще під час навчання. 
В рамках програми:

3 дні навчаєшся – заняття тривають тільки 3 дні на тиждень. План занять відповідає стандартам освіти, за-
проваджених Міністерством Науки і Вищої Освіти окремо для кожного з факультетів. Додатково представлено 
пакет спеціальних предметів , які студент може вибрати сам.
2 дні працюєш – під час пошуку праці, важливим елементом є досвід. Кожен студент Академії Бізнесу має 
можливість пройти практику  або працювати вже під час навчання. Дякуючи діяльності Академічного Бюро 
Кар’єр, було створено список підприємств, які могли б зробити це можливим.  Один раз на рік організовується 
Ярмарок Праці і Практик Студентських, під час яких студенти можуть скористатись з сотень пропозицій праці, 
практик або оплачуваного стажування.

9. Інтенсивне вивчення іноземних мов

Академія Бізнесу в Домброві Гурнічей приділяє особливу увагу інтенсивному вивченню іноземних мов. Це 
завдання реалізується Центром іноземних мов, який проводить навчання таких мов як: англійська, французь-
ка, німецька, російська, іспанська та італійська. Центр є акредитованим екзаменаційним центром, яки має пра-
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во до проведення екзаменів за програмами  LCCI i ETS ( екзамени TOEIC, TOEIC Bridge, WiDaF, TFI та TOEFL). 
Центр іноземних мов організовує іспити, а також забезпечує підготовчі курси для цих іспитів.

10. Престижні сертифікати

Під час навчання в Академії студенти мають можливість отримати престижні сертифікати в галузі управлін-
ня якістю та охорони праці і техніки безпеки, економіки, інформатики та іноземних мов.

11. Європейські освітні програми

Кожного року Академія Бізнесу бере участь в багатьох міжнародних програмах, таких як: Erasmus Plus, 
Фонд Вишеградської Групи, Норвезький фонд, Центр обміну студентів в Німеччині,  Польсько-Литовський 
Фонд Молодіжного Обміну.
Академія Бізнесу налічує близько 150 двосторонніх угод про співробітництво із закордонними університе-
тами, як європейських, так і неєвропейських країн

12. Насолоджуйся навчальними програмамиs 

Студенти Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей мають унікальну можливість отримання подвійного дипло-
му.  Академії має партнерства за спільними програмами навчання з HELS з різними країнами Європи, Азії та 
Америки. Студенти Академії мають змогу отримати подвійний диплом, виконавши частину його предметів                          
в одному з університетів-партнерів за кордоном.

13. Студентські організації

Навчання в Академії це також унікальна можливість взяти участь у роботі студентських організацій. Це дає 
шанс набути перший професійний досвід та розвинути організаторські здібності, проявити себе в груповій 
роботі.

Студентські наукові групи, які працюють на території академії:

• Товариство професійного менеджменту;
• Товариство соціально-комунікаційна; 
• Медіа товариство;
• Товариство Педагогіки;
• Товариство « Навколо світу»;
• Товариство міжнародних відносин;
• Товариство інформатики;
• Товариство американської культури;
• Товариство « Мінливість клімату»

ІНФОрМАцІя ПрО НАВчАЛьНий ЗАКЛАД
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тАрАС МУшиНСьКий (УКрАїНА)
ФАКУЛьтет ІНФОрМАтиКи, МАГІСтрАтУрА
Основним фактором, який сприяв моєму виборі навчання в 
академії було навчання на в області Інформатики, зокрема, 
спеціальність  «Комп’ютерні мережі». Тепер, після закінчення 
першого року навчання, я знаю, що це був правильний вибір! 
Великою перевагою навчання в Академії Бізнесу на факультеті 
Інформатики є отримання престижного сертифікату Cisсo CCNA 
зі значною знижкою. Теоретичні знання можуть бути доповнені 
практичним досвідом, беручи участь у різних науково-дослід-
ницьких проектах та стажуванні в програмі Erasmus в  євро-
пейських компаніях. Ще одним позитивним аспектом навчан-
ня в академії є те, що викладачі, які проводять заняття мають 
високі теоретичні знання та багаторічний професійний досвід, 
яким раді поділитися зі студентами. Але найголовніше полягає 
в тому, щоб студент мав наснагу до навчання. 

ІЛОНА КАрАчеНцеВА (УКрАїНА)
ФАКУЛьтет АНГЛІйСьКОї ФІЛОЛОГІї, 1-ий КУрС
Я обрала навчання в Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей з кількох причин. По-перше, 
в академії високий рівень викладання , в чому я змогла переконатися про час занять, 
оскільки всі викладачі - висококваліфіковані професіонали. По-друге , мене привабила 
можливість проходити практику за кордоном, наприклад в Іспанії. Це прекрасний шанс 
підвищити свій рівень володіння мовою. Більш того , я вимушена  визнати , що навчання 
у Польщі дешевше , ніж в Україні, а рівень життя тут істотно вищий. Також важливим 
фактом є те , що Академія співпрацює зі студентами і допомагає їм знайти роботу. Можу 
сказати, що дуже задоволена навчанням в Академії .чання в Академії Бізнесу                        – 
це найкраща інвестиція у власний розвиток.

ДУМКи ЗАрУБІжНиХ СтУДеНтІВ                               
ПрО АКАДеМІю

ОЛеКСАНДр БеВЗеНКО (УКрАїНА)
 ФАКУЛьтет МІжНАрОДНиХ ВІДНОСиН, 2-ий КУрС
Я з дитинства мріяв стати дипломатом. Академія Бізнесу допомогла мені здійснити цю 
мрію. І місто і сама академія стали для мене рідним домом. У мене з’явилися нові друзі 
- поляки , українці , студенти з інших країн , які завжди готові розділити зі мною радість 
і підтримати у важку хвилину. Висококваліфікований науково-педагогічний склад вміє 
зацікавити студентів тематикою своїх предметів доступно викладає матеріал. Виклада-
чі досить суворі , однак , як правило , тільки на іспитах. Сучасна матеріально-технічна 
база академії забезпечують високу якість навчального процесу. Широкі міжнародні 
зв’язки академії дають можливість студентам спілкуватися з гостями з-за кордону. Всі 
ці факти говорять самі за себе - я зробив правильний вибір.

HITbaHar OzaN DeNIz (тУрцІя)
eSkISeHIr OSMaNgazI UNIVerSITy
Навчання в Академії Бізнесу в Домброві Гурнічей це насамперед: досконало сформо-
вана програма занять, спілкування з прекрасними викладачами та досвідченими прак-
тиками, а також можливість розширення контактів. Навчання в Академії Бізнесу – це 
найкраща інвестиція у власний розвиток.

ВОЛГА жДАНОВич (БІЛОрУСь) 
ФАКУЛьтет ІНФОрМАтиКи
Академія Бізнесу в Домброві Гурнічей – це місце де ви можете відкрити ваш розум                        
і розширити свій горизонт знань.  Більш того, це унікальна можливість провести де-
кілька років свого життя в полікультурному середовищі. Навчання в Академії Бізнесу – 
це шанс отримати гідну освіту в європейських традиціях. Мені дуже подобається те, що 
навчальний заклад добре обладнаний, а викладачі мають високий рівень кваліфікації. 
Я не можу не виділити те, що в школі панує дружня атмосфера і організовується по-
вний спектр спортивних і громадських заходів, а також екскурсії, курси та стажування.
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Менеджмент Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра/інженера:

•	 Управління		підприємством;
•	 Управління	фінансами	
•	 Маркетинг	та	управління;	прода-
жами;	

•	 Психологія	в	бізнесі;
•	 Управління	якістю;
•	 Управління	проектами;
•	 Бухгалтерія	і	податки;		

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6/7	семестрів)

Бакалавр

Інженер

180
210

Спеціальності в рамках програми 
магістра:

•	 Персонал	і	заробітна	плата	в	
практиці;

•	 Бухгалтерія	і	податки;		
•	 Управління	фінансами	і	обмін	
інвестиціями;

•	 Управління	продажами;
•	 Психологія	управління;
•	 Державне	управління	і	економіка	
органів	місцевого	самоврядування;

•	 Логістика	і	транспорт;
•	 Управління	людськими	ресурсами;
•	 Міжнародний	бізнес	(навчання	
англійською	мовою);

•	 Менеджер	проекту;
•	 Професійний	консалтинг	і	управлін-
ня	компетенціями;

•	 Управління	безпеки	та	гігієни	праці;
•	 Управління	і	командування	в	кри-
зисних	ситуаціях.organization

Другий	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання
	(	3/4	семестри)

Магістр
90

120

Основна мета навчання – підготувати фахівців у сфері адміністрування та управління, керівний апарат великих вироб-
ничих компаній, а також спеціалістів малого бізнесу. Освітня програма складається з наступних блоків предметів: еконо-
міка, методи організації і менеджменту, фінанси, бухгалтерський облік, використання маркетингових засобів в управлінні 
компанією. Студенти цього факультету вивчають правила ведення переговорів, методи і засоби роботи менеджера, ін-
струменти ринку та маркетингових досліджень. 

Перший освітньо-кваліфікаційний рівень

Управління та інженерія в продукції
Інформатика
Логістика
Педагогіка
Соціологія
Міжнародні стосунки
Економіка
Менеджмент
Адміністрація
Національна безпека
Фізіотерапія

Другий освітньо-кваліфікаційний рівень

Інформатика
Управління та інженерія в продукції
Менеджмент
Педагогіка

Перший освітньо-кваліфікаційний рівень

Інформатика
Менеджмент
Міжнародний бізнес
Міжнародний туризм
Англійська філологія

Другий освітньо-кваліфікаційний рівень

Інформатика
Менеджмент

НАПряМКи НАВчАННя Менеджмент

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

НАВчАННя ПОЛьСьКОю МОВОю НАВчАННя АНГЛІйСьКОю МОВОю
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Інформатика Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
інженера:

•	 Мобільне	програмування;
•	 Комп’ютерні	мережі	і	бази	даних;
•	 Комп’ютерна		графіка
•	 Інженер		системи	обробки	даних;
•	 Системне	програмування;
•	 Дизайн	і	керування	веб-сайтів;

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	7	семестрів)

Інженер
210

Педагогіка Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Дошкільна	освіта;
•	 Соціальна	реабілітація;
•	 Навчання	і	реабілітація	осіб	
з	обмеженими	розумовими																																												
можливостями;

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6	семестрів)

бакалавр
180

Спеціальності в рамках програми 
магістра:

•	 Дошкільна	освіта;
•	 Соціальна	реабілітація;
•	 Консультування	та	кар’єрне	трену-
вання;

•	 профілактика	і	втручання	в	кризис-
них	ситуаціях;

•	 Догляд	за	старшими	особами.

ругий	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	4	семестри)

Магістр
120

Спеціальності в рамках програми 
магістра:

•	 ІТ-менеджер	проекту;
•	 Застосування		комп’ютерних	мереж;
•	 Безпека	інформації	в	комп’ютерних	
системах;

•	 Системи	збору,	обробки	і	експлуа-
тації		даних;

•	 Комп’ютерна	графіка;
•	 Проектування	комп’ютерного	
устаткування.

Другий	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	3	семестри)

Магістр 90

Мета навчання – підготувати висококваліфікованих фахівців, які зможуть керувати фірмою в епоху комп’ютеризації 
та електронних мереж і які володіють необхідними знаннями та здібностями як в комерційній, так і в суспільній сферах.                    
За перший рік навчання майбутній випускник дістає базові знання з точних наук. На другому році навчання студент ово-
лодіває знаннями і навиками проектування, конструювання та експлуатації комп’ютерних мереж, програмного забез-
печення і засобів штучного інтелекту. На третьому році навчання вивчаються спеціалізовані предмети для підготовки 
майбутніх інженерів, здатних проектувати і використовувати управлінські обчислювальні системи. Теоретичні і практичні 
знання, здобуті під час навчання, роблять випускників висококваліфікованими фахівцями з інформаційних технологій. 
Вони можуть працевлаштовуватися в установах, де проектують і розробляють сучасні інформаційні системи.

Факультет педагогіки – наймолодший в Академії Бізнесу. Його створено виходячи з потреб ринку для того, щоб під-
готувати фахівців з практичними навиками навчання і піклування про дітей, молодих людей та старших осіб. 

Здобуваючи педагогічну освіту, студент професійно готується працювати в багатьох установах, які підтримують люд-
ський розвиток.

Шляхом інтегрування сучасних інформаційних технологій в дошкільну та початкову освіту Академія Бізнесу забез-
печує змістовну теоретичну і практичну підготовку педагогів, здатних викладати інформаційні технології починаючи                           
з початкової школи.

Інформатика Педагогіка

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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Cоціологія Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 соціологія	реклами	та	міжособис-
тісного	спілкування;

•	 прикладна	соціальна	психологія;
•	 управління	людськими	ресурсами;
•	 проектування	та	організація	курсів;
•	 спілкування	та	переговори	в	бізнесі.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6	семестрів)

бакалавр
180

Міжнародні відносини Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Управління	проектами	та	фондами	
Європейського	Союзу;

•	 Міжнародна	торгівля;
•	 Міжнародний	туризм
•	 International	Business	(навчання	
англійською	мовою);

•	 International	Tourism	(навчання	
англійською	мовою).

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6	семестрів)

бакалавр
180

Програма навчання на факультеті соціології спрямована на те, щоб передати студентам знання про сучасний світ                         
і виробити у випускників практичні навики управління персоналом, ведення переговорів, організації систем суспільної, 
політичної і масової комунікацій. 

Навчальна програма складається з наступних блоків предметів: соціологія, соціальна комунікація, культурознавство, 
психологія, соціальні дослідження, виклики та проблеми сучасного світу, а також інформаційні технології та іноземні 
мови. Студенти отримують гуманітарні, економічні та маркетингові знання, вони беруть активну участь у тренуванні інтер-
персональних комунікативних здібностей та в семінарах авто-презентацій і навиків ведення переговорів. 

Володіючи базовими знаннями з міжнародного права, студенти набувають навиків і здібностей управління компанією 
на міжнародному ринку. Вони оволодівають знаннями з фінансів, міжнародних розрахунків, теорії і практики прийнятті 
рішень міжнародними установами. Студенти повинні знати економічні інструменти і митні зобов’язання в Євросоюзі. 

Програма навчання на факультеті міжнародних відносин включає наступні блоки предметів: антропологія культури               
і суспільства, загальна культура, економіка, право Європейського Союзу, сучасні політичні системи, міжнародні еконо-
мічні відносини, міжнародні фінанси, управління міжнародними установами,  іноземні мови.

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Cоціологія Міжнародні відносини

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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економіка Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Банківська	справа	і	страхування;
•	 Бухгалтерія	і	податки;
•	 Управлінська	економіка;
•	 Фінансове	консультування.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6	семестрів)

бакалавр
180

Логістика Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Логістика	і	транспорт;
•	 Інженер	якості;
•	 Управління	безпекою	та	гігієною	
праці;

•	 Управління	складами	та	логістич-
ними	центрами;

•	 Управління	аеропортами.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	7	семестрів)

інженер
210

Студенти факультету економіки вивчають основи сучасної мікро- та макроекономіки, вони вміють використовувати 
інструменти аналізу господарської діяльності та здатні приймати професійні з економічної точки зору рішення.

Освітня програма з економіки включає наступні блоки предметів: економіка, економіко-фінансовий аналіз, фінанси, 
бухгалтерський облік, управління, економічне право, філософія, психологія праці, економічна політика та іноземні мови.

Динамічний розвиток економіки спричиняє попит на експертів з сучасного логістичного менеджменту. На факультеті 
логістики готують студентів до роботи в бізнесі та сфері послуг. Засвоєні знання дають можливість проектувати і реалізо-
вувати складні системи матеріально-технічного забезпечення сучасних підприємств.

Факультет логістики – це можливість отримання навичок оцінювання процесів оптимізації систем матеріально-тех-
нічного забезпечення. Студенти оволодівають знаннями з базових предметів: основи логістичних процесів, системи 
фасонування, управління потоками товарів, інформаційне забезпечення логістичних процесів тощо. На практиці наші                               
випускники оперують такими категоріями як: система обслуговування клієнта, ефективність, інформативна цінність, при-
буток.

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

економіка Логістика
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Адміністрація Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 державне	управління	та	місцеве	
самоврядування;

•	 посередництво	в	обігу	нерухомості;
•	 право	в	бізнесі;
•	 адміністрація	податково-митної	
діяльності;

•	 трудове	право	і	соціальне	страху-
вання.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(6	семестрів)

бакалавр
180

Навчання на факультеті управління має за мету підготовку випускників, здатних вирішувати складні правові та адмі-
ністративні проблеми, пов’язані з структурними перебудовами органів державної влади і громадських організацій як в 
Польщі, так і в інших країнах. Оволодіння чинним законодавством та принципами несення громадської служби, чесність 
та порядність повинні сформувати у випускників почуття відповідальності і придатність до роботи в органах державної 
влади. 

Навчання на факультеті формує у випускників повагу до легального приватного бізнесу та діяльності державних під-
приємств, а також виробляє почуття відповідальності за прийняті адміністративні рішення. Програма навчання спрямо-
вана на підготовку фахівців до професійної діяльності в установах влади, органах самоврядування, установах громад-
ської безпеки, міжнародних організаціях, неурядових інституціях, адміністраціях різноманітних приватних підприємців 
та їх філій. Випускники можуть також працювати на малих і середніх підприємствах, вести власний бізнес.

Національна безпека Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 армія		та	спецпідрозділи	в	безпеці	
країни;

•	 Організація	та	функціонування	
державних	служб;

•	 Безпека	та	освіта	в	протипожежно-
му	захисті;

•	 Безпека	та	охорона	державних	
установ	та	підприємств.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(	6	семестрів)

бакалавр
180

Ціллю навчання є надання студентам знань і навиків, необхідних для ефективної реалізації завдань в області                                
Національної безпеки Програма навчання спеціально пристосована до вимог та пріоритетів  Головної Служби Поліції, 
Державної Пожежної Служби і Польської Армії. Навчання спрямоване, перш за все,  до державних служб,  які знаходять-
ся в компетенції  Міністерства  Внутрішніх Справ ( поліція, прикордонна служба, Управління охорони уряду), а також до 
урядових установ, які займаються проблематикою безпеки.

Увага! Студенти даного факультету можуть розвивати свої інтереси та захоплення відвідуючи секції: парашутизму, 
альпінізму,  стрільби та інших. Під час навчання студенти навчаються стрільби.

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Адміністрація Національна безпека
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Англійська філологія Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Спеціалізація	в	перекладі;
•	 Англійська	мова	в	бізнесі;
•	 Англійська	філологія		з	іспанською	
мовою;

•	 Англійська	філологія		з	російською	
мовою;

•	 Англійська	філологія		з	німецькою	
мовою.

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(6	семестрів

бакалавр
180

Фізіотерапія Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 терапевт
Перший	освітньо

-кваліфікаційний	рівень
денне	або	заочне	навчання

	(6	семестрів)

бакалавр 180

Випускник англійської філології має знання в галузі: лінгвістики та літератури, британської та американської літерату-
ри, історії англійської мови, граматики, методики викладання іноземних мов, психології та педагогіки.

У нього є навички: правильного використання англійської мови в різноманітних соціальних ситуаціях, вільного ви-
словлювання суджень, думок, аргументування, використання спеціалізованої мови, необхідної фахівцям на практиці, 
використання англійської наукової мови, наукового редагування тексту, власне постійного поліпшення знання мови та 
викладання іноземної мови.

Випускник факультету фізіотерапії в результаті навчання отримує знання та навички, необхідні для роботи з пацієн-
тами, що страждають різними формами порушення опорно-рухового апарату, внутрішніх органів та з іншими вадами,               
навички відновлення і підтримання справності та здатності людей різного віку і формування цих здібностей на оптималь-
ному рівні індивідуально, залежно від віку та типу захворювання; здатність виконувати коригувальні вправи з дітьми та 
молоддю з вадами осанки, підтримки співпраці з лікарями та всім реабілітаційним колективом з метою досягнення най-
кращих результатів в процесі підвищення ефективності управління процесом фізіотерапії.

Англійська філологія Фізіотерапія

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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Логістика Навчальний режим Отримане звання Кількість 
пунктів eCTS

Спеціальності в рамках програми 
бакалавра:

•	 Логістика	і	транспорт	/	інженер
•	 Спеціаліст	з	якості	/	інженер
•	 Управління	безпекою	та	гігієною	в	
праці	/	інженер

•	 Управління	енергетикою	/	інженер
•	 Екологічний	менеджмент	та	утилі-
зація	/	інженер

•	 Інженерно-будівельні	проект	/	
інженер

•	 Екологічні	технології	в	енергетиці	
та	машинобудуванні	/	інженер

•	 Бухгалтерія	і	податки	/	бакалавр
•	 Маркетинг	та	управління	продажа-
ми	/	бакалавр

•	 Державне	управління	і	економіка	
органів	місцевого	самоврядування	
/	бакалавр

•	 Психологія	в	бізнесі	/	бакалавр
•	 Управління	людськими	ресурсами	
/	бакалавр

Перший	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(6/7	семестрів)

бакалавр

інженер
180
210
			

Спеціальності в рамках навчання 
програми магістра:

•	 Кадри	і	заробітна	плата	в	практиці;
•	 Інформаційні	технології	в	інженерії	
продукції

•	 Управління	якістю
•	 Управління	підприємством
•	 Менеджмент	в	логістиці	і	тран-
спорті

•	 Управління	людськими	ресурсами	
та	психологія	в	бізнесі.	producion

Другий	освітньо
-кваліфікаційний	рівень

денне	або	заочне	навчання	
(3/4	семестри)

магістр
210

Ціллю навчання є надання студентам різносторонніх знань технічно-економічного характеру, набуття навиків при-
йняття ефективних рішень в управлінні, а також навиків в області організації та контролю виробництва, експлуатації і 
діагностики машин та інструментарію, проектування процесів  технологічних та інженерських конструкційних рішень на 
основі сучасних технологій з використанням комп’ютерних технік.

СЕРТиФІКАТи ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Управління та інженерія в продукції

Програма бакалавра/ інженер (3 роки)

Інженер  (інформатика)
Спеціальності:

• Комп’ютерні мережі і бази даних;
• Інженер  системи обробки даних

Бакалавр ( Менеджмент)
Спеціальності:

• Управління  підприємством;
• Управління фінансами;
• Маркетинг та управління продажам 

Бакалавр (Міжнародні відносини)
Спеціальності:

• International Business;
• International Tourism

Бакалавр ( Англійська філологія)
Спеціальності:

• Спеціалізація в перекладі;
• Англійська мова в бізнесі;
• Англійська філологія  з іспанською мовою;
• Англійська філологія  з російською мовою;
• Англійська філологія  з німецькою мовою

Програма магістра (2 роки)

Магістр ( інформатика)
Спеціальності:

• застосування  комп’ютерних мереж;
• безпека інформації в комп’ютерних системах;
• ІТ-менеджер проекту.

Магістр ( менеджмент) Спеціальності:
• управління фінансами і обмін інвестиціями;
• психологія управління;
• управління безпекою та гігієною в праці;
• міжнародний бізнес;
• міжнародна торгівля;
• менеджер проекту. 

Перший ОСВІтНьО                                       
-КВАЛІФІКАцІйНий рІВеНь                                                               

ДрУГий ОСВІтНьО                                           
-КВАЛІФІКАцІйНий рІВеНь                                                         

НАВчАННя АНГЛІйСьКОю МОВОю
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КрОК 1.
Зареєструватися  в системі Rekrutacja On-line, яку можна знайти на сайті www.wsb.edu.pl/rekrutacja.                        
Заповни потрібні пункти згідно інструкції. Після створення аккаунту матимете свій особистий номер 
NIP і пароль. Запам’ятайте! Номер NIP та пароль ви повинні запам’ятати або записати.

КрОК 2
Відправте електронною поштою на адресу e-mail: rekrutacja@wsb.edu.pl відскановані оригінали представ-
лених документів та їх переклад на польській мові:
Свідоцтво про народження;
Медична довідка для навчання;
Атестат зрілості ( для прийому на навчання 1-го рівня, тобто для отримання кваліфікації ліцензіата    
(бакалавр) / спеціаліст або диплом ліцензіата (бакалавра) / спеціаліста ( для прийому на навчання 2-го 
рівня, тобто в магістратурі)
Паспорт ( лицьова і зворотна сторінка)
Одну фотографію в електронній формі ( формат 20 мм х 25 мм, роздільна здатність фотографії 320dpi)

КрОК 3
Заплатити реєстраційний внесок і заплатити за  I семестр навчання.

КрОК 4
Після отримання зазначених документів та підтвердження  про плату за навчання, Академія відправляє 
Вам запрошення, яке необхідне для отримання закордонного паспорта і візи. Оригінали документів можна 
передати та підписати особисто, після прибуття на навчання до Академії Бізнесу.

яК СтАти СтУДеНтОМ АКАДеМІї                                
БІЗНеСУ В ДОМБрОВІ ГУрНІчей? НАВчАЛьНий КАЛеНДАр

Навчальний рік ділиться на 2 семестри ( по 15 тижнів в кожному семестрі):

Зимовий семестр: жовтень – січень ( 01.10 – 15.02)

Літній семестр: лютий – червень ( 16.02 – 20.06)

екзаменаційні сесії є в січні та червні.
Канікули: немає занять в останні 10 днів календарного року, в першій половині лютого та під час Велико-
дніх свят. Літні канікули тривають з початку липня і до кінця вересня.
 ECTS – програми наших курсів розроблені у відповідності до міжнародних стандартів. Пункти ЕСТS до-
ступні для всіх студентів, які беруть участь в міжнародних обмінах. Завдяки впровадженню ЕСТS – пунктів 
та угод із закордонними партнерами, студенти не мають проблем із зарахування пунктів, які вони здобули 
під час навчання закордоном.



Київ960 km
480 km

700 km

470 km

432 km

Львів

Домброва Гурніча

Одеса

Донецьк

Харків

• ТрАнСпОрТ
іарейси Польща – Україна (ціна від 40 євро) 

Аеропорт Катовіце  ( 15 км від Домброви Гурнічей)                                                
www.katowice-airport.com/ua 

Аеропорт Кракова (60 км від Домброви Гурнічей)                             
www.krakowairport.pl                                                               

Аеропорт Вроцлава (200 км від Домброви Гурнічей)                        
www.airport.wroclaw.pl                                                          

Аеропорт Варшави ім. Ф.Шопена (250 км від Домброви Гурнічей) 
www.lotnisko-chopina.pl

Автобусні рейси Польща – Україна (від 30 євро)                                
www.biletyautobusowe.com

Залізничні рейси Польща – Україна (від 40 євро)                                   
www.intercity.pl/en

• пОмешкАння 
Академія Бізнесу допомагає студентам знайти помешкання 
для оренди на території  Домброви Гурнічей або в гуртожитку 
в Катовіцах і Сосновцу.

База помешкань, що здаються в оренду, завжди оновлюється 
– Академія співпрацює з найбільшими  агенціями нерухомості          
в місті

Більшість помешкань знаходиться в центрі міста недалеко від 
Академії

Великою перевагою є низька вартість оренди квартири на відмі-
ну від інших міст (Краків, Варшава, Вроцлав, Катовіце) становить 
близько 110 євро/місяць.

Вартість оренди кімнати в гуртожитку – 120 євро/місяць                                               
Контракт про оренду квартири підписується в присутності пра-
цівника Академії Бізнесу

• Ціни прОдукТів

прОдукТ ЦінА в PLN ЦінА в EURO ЦінА в USD

• Хліб 2,50 0,60 0,80
• Булка 0,45 0,10 0,15
• Масло 3,70 1 1,20
• Молоко 2,40 0,6 0,80
• Йогурт 1,8 0,45 0,6
• Цукор 1 кг 3 0,75 1
• Сир твердий 100 г 3 0,75 1
• Шинка 100 г 4 1 1,3
• Шоколад 2,50 0,60 0,80
• COCA COLA 1л 3 0,75 1
• Мінеральна вода 1,70 0,40 0,50
• Гамбургер 5,50 1,40 1,80
• Кебаб 10 2,50 3,30
• Обід ( 1-ша і 2-га страви) 15 3,75 5
• Місячний проїзний за                  

знижкою для студентів
63 16 21

• Білет до громадського 
транспорту

1,60 0,40 0,50
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КОриСНА ІНФОрМАцІя 

Проживання в Польщі                                                                                                                                           
Вартість проживання в Польщі

Якщо ви готуєте самі , то це – приблизно від 60 до 150 євро на місяць. Харчуватись деінде – коштує дорожче. 
Актуальний курс валют можна знайти на сайті Польського Національного Банку: www.nbp.pl 
Обмін валют:  Якщо Ви бажаєте обміняти Євро ( або іншу валюту) на польські  злоті, Ви можете здійснити об-
мін на кордоні, в аеропорту, на вокзалах, в готелях чи в спеціальних пунктах обміну, які називаються KANTOR.
Ви можете відкрити рахунок в Польщі ( зазвичай потрібно лише паспорт) або знімати гроші безпосередньо з 
Вашого домашнього рахунку у банкоматах. Якщо
Де поселитись?
У випадку тривалого перебування в Польщі, Вам краще поселитись в студентський гуртожиток ( приблизно 
100 євро/ місяць з людини) – http://student.us.edu.pl/akademiki-us-sosnowiecа або знімати приватно кімнату. 
Працівники академії допоможуть Вам знайти житло. 

В регіоні найкращими видами транспорту є автобус і трамвай. Детальний розклад та ціни квитків на автобуси 
і трамваї доступні на сайтах: www.kzkgop.pl та www.pks.pl.
Якщо Ви плануєте довгу подорож, то найкраще скористатись залізничним транспортом. Прямі поїздки заліз-
ничним транспортом з Домброви Гурнічей:

▶ Варшава ( відстань 270  км)
▶ Катовіце ( відстань 20 км)
▶ Лодзь (відстань 180 км)
▶ Вроцлав ( відстань 190 км)

Студенти академію Бізнесу в Домброві Гурнічей маюсь право на знижку на квитки в регіональному та місцево-
му транспорті на підставі студентського квитка, який підтверджує, що Ви студент Академії.

Корисна інформація для                  
кандидатів на навчання
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ВАршАВА

як добратися?
Найшвидше можна доїхати поїздом з Катовіц до Центрального залізничного вокзалу у Варшаві. Детальна 
інформація про поїзди доступна на сайті www.intercity.pl або www.pkp.pl. Тривалість поїздки – приблизно 
3 год.

На що подивитися?
Палац Культури та Науки (Парадна площа, 1) – це панорама Варшави з висоти 30 поверхів.
Веб-сайт: www.pkin.pl
Королівський замок (Замкова площа, 7) – сьогодні це музей, а в минулому резиденція короля та місце обох 
палат Національного Сейму.
Веб-сайт: www.zamek-krolewski.com.pl
Пам’ятник Сигизмунду ІІІ Вазі (Замкова площа);
Варшавська Русалка (Старий ринок) – пам’ятник, символ Варшави;
Барбакан (вул. Новомєйска);
Бельведер (вул.Бельведерська, 54-56);
Королівський парк Лазєнки;
Вілянувський Палац: www.wilanow-palac.art.pl
Музей Варшавського повстання, веб-сайт: www.1944.pl

Більше інформації на сайтах: www.warsawtour.pl, www.warsaw-life.com 

КрАКІВ-ВЄЛІчКА-ОСВЄНцІМ 
як добратися?
Найкраще скористатися поїздом з сусіднього міста Сосновєц до головної залізничної станції в Кракові.               
Деталі про розклад поїздів доступні на веб-сайті www.intercity.pl  та www.pkp.pl. 
Тривалість поїздки – 1.5 год. 

Що побачити?

КрАКІВ
Вавель – Королівський палац в Кракові
Веб – сторінка: www.wawel.kraków.pl

Маріцкий костел – одна з найкращих пам’яток в Кракові
Веб–сторінка: www.mariacki.pl

Сукєнніце, Галерея польського мистецтва 19 ст. – історична будівля Сукєнніце разом з галереєю розташо-
вані в центральній частині Краківського ринку в Старому місті.
Веб–сторінка: www.muzeum.krakow.pl

Повітряна куля над Краковом (вул. Станіслава І) – панорама Кракова з висоти 150 м.
Веб-сторінка: www.hiflyer.pl

Так само варто відвідати:
Barbakan / Барбакан
Biblioteka Jagiellońska / Ягельонська бібліотека
Muzem Czartoryskich / Музей Чарториських
веб-сторінка: www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl 
Dzielnica Żydowska – Kazimierz / Єврейський квартал - Казімєж
веб-сторінка: www.kazimierz.zaprasza.net, www.mojkazimierz.pl

Більше інформації: www.cracow-life.com, www.krakow.pl, www.crazyguides.com

ВЄЛІчКА
Вєлічка – це соляна шахта, яку занесена в реєстр світової культурної та природної спадщини – ЮНЕСКО.
Веб-сайт: www.kopalnia.pl

ОСВЄНцІМ 
Освєнцім – Національний музей, комплекс нацистських концентраційних таборів Освєнцім та Бжезінка.
Веб-сайт:  www.en.auschwitz.org

МІНІ ГІД


