
Опольська Політехніка (Польща) 
запрошує студентів магістратури на навчання 

за програмою подвійних дипломів!  
 

Якщо Ви бажаєте навчатися на магістратурі в Університеті «Опольська 
Політехніка» (Польща)  

(https://www.po.opole.pl/lang/ua/index.php?mod=rekrutacja;dokumenty&ln=
ua)  

та отримати два дипломи – нашого вузу та польського, 

за спеціальностями: 

 Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології;  
 Будівництво та цивільна інженерія; 
 Економіка; 
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
 Інформаційні системи та технології; 
 Прикладна механіка; 
 Автомобільний транспорт; 
 Маркетинг; 
 Менеджмент; 
 Галузеве машинобудування; 

 

Наступні рекомендації будуть для Вас корисними! 
* До участі у програмі подвійного диплому запрошуються студенти 
освітнього рівня магістр ТНТУ. Програма передбачає навчання у двох 
закладах вищої освіти – ТНТУ та  польському університеті. По 
завершенню навчання студент має можливість отримати два дипломи – 
диплом ТНТУ та університету «Опольська Політехніка». Навчання 
проводиться на платній основі. Навчання проводиться польською 
мовою. Термін навчання – 1,5 роки. 
 
* Загальні правила мобільності студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя 
розміщені за посиланням: tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/mobility-rules 
 
 
Крок 1: відвідати презентацію програм спільних дипломів ТНТУ з 
закордонними закладами вищої освіти або звернутись до відділу 



міжнародного співробітництва ТНТУ (корпус 2, каб.30), де Ви 
отримаєте усю необхідну інформацію.  
Крок 2: вам доведеться ще дещо зробити для успішного зарахування до 
Університету «Опольська Політехніка». В цих рекомендаціях ми 
розповімо Вам, що саме, де і коли Ви повинні зробити для успішного 
зарахування та подальшого навчання. 
 
Крок 3: перелік документів необхідних для прийняття студента до 
Університету «Опольська Політехніка», на умовах програми про 
спільне навчання: 

Перелік документів:  
 

https://www.po.opole.pl/lang/ua/index.php?mod=rekrutacja;dokumenty
&ln=ua 

 
1.      Анкета-заява студента, необхідно заповнити і підписати  (ЗРАЗОК 

ВИСЛАЮ У ВКЛАДЕННІ); 
2.      Диплом про вищу освіту (бакалавра!) разом з додатком |переклад на 

польську мову, завірений центром перекладів; 
3.      Академічна довідка, яка містить інформацію про результати навчання, 

назви дисциплін, отриманні оцінки та здобуту кількість кредитів 
ЄКТС | переклад на польську мову, завірений центром перекладів; 

4.      Довідка про зарахування студента | переклад на польську мову, 
завірений центром перекладів; 

5.      Скан закордонного паспорта (перша сторінка з фотографією i 
особистими даними); 

6.      Медична  довідка, яка засвідчує відсутність протипоказань для навчання 
за вибраним напрямком і формою| переклад на польську мову, 
завірений центром перекладів; 

7.      Електронна фотографія розміром 35x45 мм (як на паспорт). 
 

* Відскануйте оригінали документів та їх переклад, разом з 
електронною версією фотографії, відішліть на нашу електронну адресу. 

(mgr inż. Elżbieta Cieślak - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 
e-mail: e.cieslak@po.opole.pl) 

 
За додатковою інформацією звертайтесь у відділ міжнародного 
співробітництва ТНТУ, к.30, корп. 2, вул. Руська, 56, тел. 519729. 
 
 
Крок 5: пам’ятайте також, що до початку навчання Вам необхідно 
отримати візу. Ми радимо Вам подати заявку на видачу візи якомога 



раніше. Необхідну інформацію Ви можете знайти на сайті посольства 
Генеральне Консульство Республіки Польща у Луцьку: 
https://www.msz.gov.pl/uk/p/luck_ua_k_uk/ 
 
Національна віза, перелік документів: 
https://www.msz.gov.pl/uk/p/luck_ua_k_uk/informacje_konsularne/luck_ua_
k_86/luck_ua_k_91/ 
 
 

Бажаємо успіхів у навчанні в 
Університеті «Опольська Політехніка»! 

 


