Навчання в першій столиці Польщі

Історія Гнезна

Гнезно, історично перша столиця Польщі, це середнє за
розміром (біля 70 тис. населення) туристичне місто з багатими
культурними та спортивними пропозиціями, і не тільки. Місто
Леха також є промисловим лідером, а також центром харчової
та легкої промисловості, переробки і машинобудування.

Гнезнінський
район
(повіат) розташований в
центральній
частині
Польщі, Великопольської
області (воєвудцтва). Він
відноситься
до
найбільших в регіоні, як з
точки зору чисельності
населення
(142
тис.
осіб) так і за площею,
що складає 1255 км2.
Головним
центром
району є місто Гнезно,
що знаходиться в 50 км
на північний схід від
обласного
центру
Познані.

Ефективну дорожню комунікацію з обласним центром
забезпечує ділянка швидкісної автостради S5, яка проходить
через Лешно, Познань і Бидгощ. Крім того, через район
пролягають дві національні дороги № 5 і № 15. Перша з них
поєднує одну з найбільших міських агломерацій в Польщі, що
має назву Троєміасто. Друга дорога № 15 проходить через
області: Нижня Сілезія, Великопольське, Куявсько - Поморське і
Вармінсько - Мазурське. Крім того, дана дорога поєднує з
розташованим на півдні від Гнезна 25 км містом Вжесня, який є
вузлом автомагістралі А2 (Берлін - Познань - Варшава Москва).

Крім того, до першої столиці Польщі також можна дістатися
залізницею - Гнезно лежить на залізничних сполученнях
Вроцлав - Познань, Гданськ – Бидгощ, Ольштин – Берлін.

Крім того приблизно в 50 км від Гнезно, в Познані розташований
сучасний міжнародний аеропорт "Познань - Лавиця", який має
прямі пасажирські сполучення з головними центрами в Польщі
і в європейських містах, в тому числі з Україною. Пасажирські
перевезення здійснюють такі компанії як: LOT Polish Airlines,
Lufthansa, EuroLot, Ryanair і Wizz Air. Крім того, в 100 км від Гнезно
розташований другий аеропорт - в Бидгощі.

Гнезнінська Вища Школа Міленіум на ринку освітніх послуг
працює для Вас більше 15 років!
Ми навчаємо за двома
Педагогіка і Управління.

традиційними

напрямками:

Наші випускники користуються великим попитом на ринку
праці. Згідно даних обласного центру праці - в середньому
кожного року 95% випускників Гнезнінської Вищої Школи
Міленіум знаходять роботу.

До вибору студентів на бакалавраті і магістратурі пропонуємо
16
різних
спеціальностей
в
профілю
практичним.

Варто зазначити, що навчання в магістратурі на даних
напрямках в Гнезно пропонує тільки Гнезнінська вища школа
Міленіум.
Профіль практичний полягає в тому, що зменшено кількість
теоретичних занять, а головний акцент зроблено на практичних
та лабораторних заняттях, стратегічних завданнях, кейс
методиках, а також заняттях, що відбуваються в умовах
підприємства чи школи.

Ми пропонуємо навчання на рівні бакалавра і магістра за двома
напрямками: Педагогіка і Управління.

На напрямку Педагогіка рівень Бакалавра, ми пропонуємо
навчання на спеціальностях:
1. Елементарна освіта з педагогічною терапією.
2. Консультації та психологічно-педагогічна допомога.

3. Перевиховання та безпека у місцевому середовищі.
4. Консультування професійне і особисте.

На напрямку Педагогіка рівень Магістра, ми пропонуємо
навчання на спеціальностях:
1. Опікунсько – виховна педагогіка та педагогічна терапія.

2. Елементарна освіта з логопедичною профілактикою.
3. Спеціальна педагогіка в сфері олігофренопедагогіки.
4. Перевиховання і соціальна профілактика.

5. Консультування професійне і особисте.

На напрямку Управління рівень Бакалавра, ми пропонуємо
навчання на спеціальностях:
1. Управління у сфері публічної адміністрації.
2. Управління людськими ресурсами.

3. Управління малими та середніми підприємствами.

На напрямку Управління рівень Магістра, ми пропонуємо
навчання на спеціальностях:

1. Управління образом організації із проектуванням реклами.
2. Управління людськими ресурсами з елементами управління
кадрами та оплатою праці.

3. Управління продажами (збутом).
4. Публічна безпека.

Усі наші навчальні програми розроблено відповідно з
очікуваннями сучасного ринку праці в співпраці з провідними
роботодавцями.

Гнезнінська вища школа активно
компаніями та установами як:

співпрацює

з

такими

Гнезнінська вища школа Міленіум
як один з найбільших
роботодавців в регіоні з гордістю підтримує організаційно та
фінансово головні заходи міста Гнезно. У 2016 році ми були одним з
восьми меценатів польської культури - проекту, що був реалізований
Радою міста в Гнезно під назвою "Місто Королів як стимул для
соціально-економічного розвитку Гнезнінського району".

Адміністрація створює для студентів найкращі умови для
навчання, відпочинку та заняття спортом.
Гнезнінська вища школа Міленіум побудовала два власні великі
будинки, що розташовані на вул. Пстровськего 3а (Корпус А і Б).
В Корпусі А розташовані аудиторії для лекційних та практичних занять,
конференц-зали та лабораторії, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням. В усіх аудиторіях є проектори, мультимедійні
дошки, кондиціонери та безкоштовний Wi-Fi доступ до Інтернету.
В Корпусі Б, окрім аудиторій знаходиться багатофункціональний зал і
студентський бар. Вища школа Міленіум має власний сучасний
спортивний майданчик для гри в футбол, волейбол і баскетбол.
Студентам, що займаються спортом не потрібно на тренування
нікуди їздити так як все знаходиться поруч.

Турбота про студента має також фінансовий аспект.
Гнезнінська вища школа Міленіум має фонд стипендіальний та
щорічно надає своїм студентам кілька сотень тисяч злотих у
вигляді соціальних стипендій, за успіхи в навчанні, при інвалідності
або в якості іншої допомоги.

Сума щомісячної стипендії часто перевищує витрати на
оплату за навчання, яка з самого початку навчання є
доступною для кожного.

Оплата за навчання:
Вартість навчання в Гнезно для одного студента за
рік складатиме 2100 злотих.

Офіційний курс гривні до злотого згідно Національного Банку
України станом на 08.09.2017 р. складає: 1 злотий = 7,33 гривні
Джерело:
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily

Увага важлива інформація:
1. Студенти з України повинні записатися найпізніше до кінця січня
2018 року для того щоб їх можна було вписати на 1 рік в Польщі.
2. До 15 лютого координатор від Вашого університету повинен
прислати до нас список студентів з комплектом їх документів.
3. Заняття в Польщі проводитимуться в парних семестрах, а саме 2, 4
та 6 семестр.

4. В кожному семестрі студенти вивчатимуть в Польщі 5-6 предметів (в
рамках 100 годин). Інші предмети з польської програми можуть бути
зараховано на підставі протоколів Ваших оцінок отриманих в
Україні.
5. Заняття відбуватимуться під час двотижневого перебування студентів
в Польщі. Ми пропонуємо 2 тижні в квітні або в серпні, в залежності
що краще для Вашого університету.

Увага важлива інформація:
6. В остатньому семестрі навчання (4 (магістр) або 6 (бакалавр)) в
Польщі відбудеться дипломний іспит.
7. Практики, що проходять студенти в Україні будуть нами зараховані на
підставі свідоцтв про проходження даних практик. Кількість годин
практик (стажу) складає 480 годин.
8. Детальний список предметів для навчання в Польщі буде
розроблений після ознайомлення з документами студентів. Для нас
важлива спеціальність за якою навчається студент в Україні і яку
спеціальність планує отримати в Польщі.
9. Групи студентів, що приїжджатимуть до Польщі, повинні бути
згруповані відповідно до спеціальностей в кількості min 15 осіб на
кожну спеціальність.
10. Набір спеціальностей не є остаточним, так як ми можемо створити
будь-яку спеціальність відповідно до зацікавленості з боку Ваших
студентів.
Існує також можливість реалізації Ваших програм навчання.

Умови вступу:
Необхідні документи:










підписана кандидатом рекрутаційна форма,
ксерокопія
закордонного
паспорта,
візи,
карти
перебування або іншого офіційного документа, що
посвідчує особу, завіреного «згідно з оригіналом» ГШВ
Міленіум або консулом Республіки Польща,
документ, що підтверджує знання польської мови або
підтвердження учбового закладу факту, що їх підготовка
кандидатів, а також рівень знання польської мови дозволяє
почати навчання польською мовою,
заява на ім’я Ректора Учбового закладу про вступ – у
випадку осіб, які претендують на вступ поза умовами
рекрутації або на засадах, відмінних від тих, які
застосовуються для польських громадян,
заява до рекрутаційної комісії разом із документом, що
засвідчує право навчатися на засадах, які застосовуються
до польських громадян, якщо кандидат може (та хоче) на
даних засадах приступити до рекрутації,

Умови вступу (продовження):
Необхідні документи:




атестат зрілості або інший документ, отриманий за
кордоном, визнаний або з проставленим апостилем, що
надає право вступу до учбового закладу відповідного типу в
державі, в системі якої діє дана інституція, що видає
атестат, визнаний – відповідно до положень, що стосуються
нострифікації шкільних свідоцтв та атестатів зрілості,
отриманих за кордоном або на підставі міжнародної
угоди, що визнається рівноважним польському атестату
зрілості,
диплом бакалавра або інший документ закінчення вищого
навчального закладу за кордоном, визнаний або з
проставленим апостилем, що надає право вступу до
магістратури учбового закладу в державі, в якій він був
виданий, визнаний – відповідно до положень, що
стосуються нострифікації дипломів закінчення вищих
учбових закладів, отриманих за кордоном чи на підставі
міжнародної угоди, що визнається відповідним польському
диплому рівня бакалавр,

Умови вступу (продовження):
Необхідні документи:









документ, що підтверджує правову основу польського
походження відповідно до положень Закону від 09.11.2000 р.
Про репатріацію(Законодавчий вісник від 2004 року № 53,
стаття 532 зі змінами - за винятком осіб, які мають дійсну
Карту Поляка (відповідні особи мають можливість
претендувати на зниження оплати за рік навчання в розмірі
30%),
страховий поліс на випадок хвороби або наслідків
нещасних випадків на термін навчання в Польщі або
Європейська карта медичного страхування,
підтвердження (квитанція) сплати рекрутаційного збору 120
злотих на рахунок №: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095,
3 фотокартки розміром 35 x 45 мм,
фотокартки в електронній формі на диску CD (точний
формат
доступний
на
нашому
сайті:
https://milenium.edu.pl).

Існує можливість проживання в:
ВЕЛИКОПОЛЬСЬКОМУ САМОВРЯДУВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ В М. ГНЕЗНО
вул. Мієшка I 27, 62 - 200 м. Гнезно
tel / fax 61 426 34 48
https://www.medyk.gniezno.pl
e-mail: szkola@medyk.gniezno.pl

Едукаційна група «Міленіум»:

ПОЛЬЩА 62-200 м. Гнезно, вул. Пстровського 3a
тел. +48 61 425 75 70
e-mail: gniezno@milenium.edu.pl
https://www.milenium.edu.pl

Для контактів на українській мові:
Декан Гнезнінської вищої школи Міленіум
к.е.н. Микола Орликовський
e-mail: Mykola.Orlykovskyi@milenium.edu.pl
тел. моб. +48 69 086 27 48

