Вища ЕЕкономічнаа Школа у Білостоці ббула створена в 1996
6 р., є неддержавною вищою
школою
ю. Вона навчає студентів першого і другого
о ступеніів та асп
пірантів.
ні оцінки якості осв
Економ
мічний факкультет має позитивн
віти, навчаальних програм і
матеріаально‐техн
нічну базу, отриману від Польського Акре
едитаційноого Комітетту. Вища
Економ
мічна Школ
ла в Білосттоці була першою з вишів в Підляськом
П
му воєводсстві, яка
запусти
ила напрям
мок Безпека і Гігієна Праці на навчанні
н
І ступеня,
с
якка навчає фахівців,
ф
підготовлених дляя управлінн
ня безпеко ю праці на підприємсствах.

Освіттня про
опозиція
я

оміка – навчанн
н
ня I ступееня (бакалавратт)
Еконо
Навчання триває 6 семестрів. Завершууються захи
истом дипл
ломної робботи і отриманням
ступеняя бакалавр
ра. Вибір спеціальноості здійснюється в кінці ІІ сееместру наавчання.
Особи, які маютть хороші результатти у навччанні, мож
жуть отрим
мати до
одаткову
денна) та ннестаціонар
рна (заочна
а).
спеціалльність. Стаціонарна (д

Еконо
оміка ‐ навчання
н
я на II сттупені (м
магістр)
Навчання триваєє 4 семе
естри. Зав ершується захистом
м магістеррської роб
боти та
отримаанням ступ
пеня магісттра. Вибір спеціальн
ності здійснюється в момент подання
п
докумеентів. Стаціо
онарна (де
енна) та несстаціонарна (заочна).
Спеціал
льності
Бухгалттерський облік
о
і фін
нанси суб'єєктів госпо
одарюванн
ня ‐ прогр ама спеціаальності
надає ґрунтовні знання буххгалтерськоого обліку та управління фінанссами підпр
риємств,
але і сууб'єктів гро
омадського
о сектору. ССтуденти отримають
о
навички ооцінки екон
номічної
ситуаціїї підприєм
мства, а також
т
пош
шуку і впр
ровадженн
ня рішень для підввищення
рентабеельності піідприємствв. На даній
й спеціальн
ності готую
ють спеціаллістів, насам
мперед,
для викконання ро
оботи у від
дділах бухггалтерії і фінансів,
ф
а також дляя ведення бізнесу,
зокрем
ма, як:
 сам
мостійний бухгалтер;
 фінаансовий ан
налітик;
 фінаансовий раадник;
 інвеестиційний радник.

Економіка транспорту і логістики ‐ навчання на цій спеціальності орієнтовані на людей,
зацікавлених механізмами у сфері транспорту, експедирування та логістики (TSL).
Програма занять включає вивчення аналізу, планування і контролю потоків фінансів,
інформації та товарів на підприємствах. Випускники Економіки транспорту і логістики
будуть готові організувати найбільш вигідно для компанії транспорт і подолання
економічних проблем, пов'язаних з цим заходів; отримають також можливість
спостереження логістичних ринків і отримання цінних професійних висновків.
Спеціальність призначена для людей, які планують працювати на посадах:
 менеджер транспорту;
 експедитора i логістика;
 аналітика на ринку послуг TSL;
 працівника адміністрації спеціалізованого формування транспортних
систем.
Економіка для менеджерів ‐ в рамках цієї спеціальності студенти вчаться ефективно
управляти власною компанією або роботи на керівних посадах різного рівня. Люди, які
планують зайняти в майбутньому керівні посади у фірмах і інших організаціях
приватного сектору, державного та неурядового чи зацікавлені у плануванні траєкторії
професійного розвитку, набувають тут навички, пов'язані зі створенням позитивного
особистого іміджу і компанії, використання різних інструментів підвищення
ефективності окремих підрозділів на підприємстві, а також навчаться планувати
розвиток організації на основі ефективних інвестицій. Спеціальність готує до роботи на
керівних посадах, у:
 підприємствах;
 банках;
 консалтингових фірмах;
 державних установах;
 некомерційних організаціях.
Ринки і фінансові послуги – програма спеціальності дає знання та навички, пов'язані з
ринками та фінансовими операціями. Ця спеціальність дозволить докладніше
розглянути теоретичні питання правових і організаційних засад, а також практики
функціонування банків, страховиків та інших підрозділів фінансової галузі. Програма
орієнтована на формування навичок продажів, комунікації і переговорів. Призначена
для осіб, що бажають працювати в:
 банківській сфері;
 страхуванні;
 фінансових установах.
Міжнародна економіка та управління бізнесом – спеціальність на студіях другого
ступеня ведеться англійською мовою, орієнтована на людей, які бажають отримати
знання та навички, корисні для роботи в міжнародному бізнес‐середовищі. Програма
включає в себе широкий спектр питань: починаючи від глобальних тенденцій в галузі
розвитку, фінансів та міжнародної банківської справи до отримання навичок –
управління міжкультурного та зв'язок у міжнародному вимірі. Спеціальність
призначена для осіб, що бажають працювати в мультикультурному середовищі:
 корпорацій;
 бізнесу;
 міжнародних організацій.

Безпека і Гігієна Праці ‐ навчання І ступеня (бакалаврат)
Закінчення навчання за фахом надає можливість отримати добре оплачувану роботу в
якості інспектора в області охорони здоров'я і безпеки, що пов’язано з технічною
безпекою на робочому місці, пожежною охороною, аварійно‐рятувальних заходів та
надання першої медичної допомоги, а також навчання співробітників з БГП.
Програма навчання дозволяє виробити шляхи вирішення проблем пов'язаних з
керівництвом на підприємствах, а також юридичні аспекти ведення підприємницької
діяльності.

Набір студентів на навчання
Набір на навчання здійснюється після подання кандидатом необхідних документів та
підписання договору про надання освітніх послуг.
Набір студентів та подання необхідних документів на навчання проводиться до 30
вересня.
Потрібно надати:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

атестат зі школи про середню освіту (у разі навчання II ступеня (магістр)‐ диплом
про закінчення бакалаврату, або магістра) – оригінал або копія, переведений на
польську мову та завірений нотаріально;
дві фотографії (формату 35 x 47 мм), а також нові фотографії в електронному
вигляді;
ксерокопію паспорта та візи або карти побиту, що дає право перебувати на
території ПОЛЬЩІ разом з оригіналом для довідки;
медичну довідку про відсутність медичних протипоказань для продовження
навчання на обраному напрямку;
страховий поліс (на випадок хвороби або нещасних випадків на період навчання у
Польщі або Європейської Картки Медичного Страхування);
сертифікат знання польської мови або інший документ, що підтверджує достатній
рівень володіння польською мовою (для осіб, які не мають такого посвідчення
будуть запрошені на співбесіду зі знання польської мови на розмовному рівні).

ВАЖЛИВО! Всі документи іноземною мовою повинні бути перекладені на польську
мову присяжним перекладачем і завірені нотаріально.

ПЛА
АТА ЗА
А НАВЧАННЯ
Навчан
ння польськкою /росій
йською моввами:
 Навчання стаціонарн
с
е (денне) ‐ І ступеня ‐ 3.900 злоттих/рік наввчання, II сттупеня –
44.000 злоти
их/рік;
 Навчання не стаціонарне (заоччне, суботаа‐ неділя): І ступеня ‐ 3.800 зло
отих/рік
навчання, II ступеня – 3.900 злоттих/рік;
 10% знижкка за рік наавчання стуудентам із‐‐за кордонуу (знижка ннараховуєтться при
першому внеску).
в
Навчан
ння на англ
лійській мо
ові:
 Навчання стаціонарн
с
е (денне) ‐ І ступеня ‐ 7.000 злоттих/рік наввчання, II сттупеня –
77.000 злоти
их/рік;
 Навчання не
н стаціонаарне (заоч не, субота‐‐ неділя): ‐ І ступеня ‐ 7.000 зло
отих/рік
навчання, II ступеня – 7.000 злоттих/рік.
Існує мо
ожливість плати за наавчання на віть в 12 вн
несків
Однораазові внескки при вступ
пі:
 ззбір за реєстрацію ‐ 350
3 злотих
 ззбір рекруттаційний ‐ 100 злотихх

Стуудентаам із‐за
а кордо
ону, ми проп
понуєм
мо

надання життла (2‐х місна кімнатаа в гуртожи
итку / кварттира / кімнната у студе
ентській
квартирі)
 навчання рос
сійською аб
бо англійсьькою мовам
ми
 інттенсивний курс польс
ської мови
 мо
ожливість отримання
о
ребування
карти посттійного пер
 ор
рганізовани
ий виїзд в Україну
У
‐ од
дин раз на місяць
м
 навчання і пр
рактика за кордоном
 співробітниц
цтво з багаттьма підпри
иємствами
 Сту
удентський
й Спортивн
ний Союз, ССтудентське
е Самовряд
дування та Наукові ко
ола
 тре
енажерний
й зал після годин навччання
 не
еобмежени
ий доступ до Інтернетуу
 ди
итячий садо
ок при Виш
ші працює 7 днів на тиждень
 бл
лизьке розтташування залізничноого та автоб
бусного вок
кзалів
Інозем
мці ‐ студен
нти стаціон
нарного на вчання, мо
ожуть прац
цювати в Поольщі без дозволу
д
на роб
боту.
Студенти ВЕШ, які
я закінчил
ли І рік наввчання в раамках прогграми LLP ‐ ERASMUS можуть
поїхатти на навчаання до одного з парттнерських університе
етів в Портуугалії, Болггарії або
в Угор
рщині.
Протягом навчаального ро
оку Вища Економічна Школа
а може таакож відправляти
студен
нтів на платтні 3‐місячні практики
и


Влассники Карти
К
Полякаа маютть прав
во:
Sttudentom obccokrajo
owcom
m oferujjemy





В
Вступати і проходити
п
навчання, брати учассть у науков
во‐досліднній роботі на тих
ж
же умовах,, що й полььські громаадяни
П
Подати заяяву про звіл
льнення від
д обов'язкуу отриманн
ня дозволу на роботу
В
Використоввувати 37%
% пільги при
и проїзді в громадському трансппорті,
ззалізнично
ому, приваттному
Б
Безкоштовно відвідуввати держаавні музеї






К
Користуваттися послуггами заклад
дів охорони здоров'я в надзвичаайних ситууаціях
ЗЗвернутисяя за фінансо
овою допоомогою, що
о надається
я фізичним особам за
р
рахунок ко
оштів держаавного бюд
джету або бюджетів
б
органів
о
місццевого
ссамоврядуування
П
Претендувати на стип
пендії та інш
шу допомо
огу, передбачену для іноземців.

Біл
лостокк ‐ друж
жнє стуудентсське місто







бллизько 300‐‐тисячне ак
кадемічне м
місто
яввляє собою поєднання багатьохх різних кул
льтур, релігій і націоннальностей
й, в силу
ого географ
фічного роззташуванняя
сво
знаходиться в районі "Зелені Леггені Польщ
щі", в якомуу більш ніж
ж 32 % становлять
зеллені зони
буув прийняттий до Ме
ережі Здоррових Містт ‐ проектуу, проведееного Всессвітньою
Ор
рганізацією
ю охорони Здоров'я
З
(В
ВООЗ)
уБ
Білостоці знаходитьсяя багато заабиткових пам'ятників
п
в архітектуури, найстарішим з
яких являєтьсся Палац Браницькихх у стилі бар
роко
цеентр міста є улюблени
им місцем зустрічей молодих людей
л
череез велику кількість
к
пабів, клубів,, кінотеатрів і рестораанів

Можна з нами зв'язатися
я:
4/3, 15‐703 Білостоок, Польщ
ща
ul. Zwyccięstwa 14
тeл. +488 (85) 652 09 97, +4
48 (85) 6522 00 24
rekrutaccja@wse.eedu.pl
Більше інформац
ції ви тако
ож можетте знайти на: www.wse.edu. pl

