ЙДИ СТЕЖКОЮ РЕКРУТАЦІЇ (НАБОРУ СТУДЕНТІВ)

вибери відповідну
рекрутаційну стежку

заповні свої особисті дані
й прикріпи необхідні
документи

вибери спеціальність

оплати реєстраційний
внесок (80 PLN)

приступи до кваліфікації
на вибраний факультет

склади необхідні
документи в Приймальну
(Рекрутаційну) комісію
відповідної кафедри

отримай рішення про
прийняття на навчання
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Тел.: +48 22 55 24 043, -048, Факс: +48 22 55 24 050
email: admission@uw.edu.pl
http://www.rekrutacja.uw.edu.pl, http://www.irk.uw.edu.pl
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ПУТІВНИК
ФАКУЛЬТЕТАМИ

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

НАЙКРАЩИЙ УНІВЕРСИТЕТ
У ПОЛЬЩІ

Центр польської мови та культури для
іноземців POLONICUM

СЕРЕД 2 % НАЙКРАЩИХ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ НА СВІТІ

200 років традиції











понад 200 навчальних програм
понад 20 програм навчання англійською мовою
біля 2 тис. занять іноземними мовами
48 тис. студентів й аспірантів
7 тис. працівників
20% усіх студентів у Варшаві
понад 3 тис. іноземних студентів щороку
20 факультетів i 30 наукових осередків
3 кампуси: головний у Середмісті
(Śródmieście), Охота (Ochota), Служев (Służew)

Центр організовує різні курси:


займається навчанням іноземців польської
мови й культури – як студентів, так і тих,
хто цікавиться нашою країною і хоче
вивчити її мову.



http://www.polonicum.uw.edu.pl
e-mail: polonicum@uw.edu.pl



Загальнодоступні курси - їхня програма
відповідає вимогам Державної комісії
посвідчення знань польської мови як іноземної
Річний підготовчий курс до навчання
польською мовою
Курс польської мови й культури для іноземців
під час канікул

ПРОПОЗИЦІЯ НАВЧАННЯ
ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ































Адміністрація
Археологія
Artes liberales
Астрономія
Внутрішня безпека
Використання фізики в біології та медицині
Біоетика
Біоінформатика і біологія систем
Біологія
Біотехнологія
Хімія
Журналістика та медіазнавство
Економіка
Економіка просторова
Економіка просторова (EUROREG)
Енергетика та ядерна хімія
Етнологія й антропологія культури
Європеїстика – європейські студії
Європеїстика – європейські інтеграційні процеси
Європейські студії оптики видовища і оптометрії
Євроазіатські студії
Філософсько-культурознавчі студії
Філологія балтійська
Філологія іберійська
Філологія класична та середземноморські студії
Філологія новогрецька
Філологія польська
Філологія романська
Філологія угро-фінська
Філологія італійська






























Філософія
Фінанси, інвестиції та бухгалтерський облік
Фінанси, бухгалтерський облік і страхування
Фізика
Геофізика в геології
Географія
Геологія
Геологія прикладна
Германістика
Історія
Історія та культура євреїв
Історія мистецтва
Іберистика
Індивідуальні міжфакультетні студії у галузі
гуманітарних і суспільних наук
Індивідуальні міжфакультетні студії у галузі точних,
природничих і суспільних наук
Інформація наукова і бібліотекознавство
Інформатика
Інформатика й економетрія
Інженерія наноструктур
Мова і суспільство: міжфакультетні студії над дискурсом
Когнітивістика
Кримінологія
Культурознавство – середземноморська цивілізація
Культурознавство – знання про культуру
Прикладна лінгвістика
Логістика й адміністрація в мас-медіа
Логопедія загальна й клінічна
Математика


























Музикологія
Міжнародні відносини
Навчання іноземних мов (англійської, французької,
німецької й додаткового предмету «історія й
суспільство»)
Орієнталістика. Спеціальності: африканістика,
гебраїстика, індологія, іраністика, японістика,
кореїстика, культура Стародавнього Сходу,
монголістика й тибетологія, китаєзнавство
(сінологія), туркологія
Oбчислювальна інженерія
Охорона середовища
Організація ринку праці
Педагогіка
Педагогіка малої дитини
Педагогіка вчительська
Політологія
Політика суспільна
Соціальна робота
Право
Право фінансове i податкове
Психологія
Територіальне самоврядування й регіональна
політика
Суспільна профілактика й ресоціалізація
Сучасні інструментальні методи i методи вимірювань
Славістика
Соціологія
Соціологія прикладна й суспільна антропологія
Студії з американістики (культурознавство
Латинської Америки й Карибів)






Східні студії
Студії над східною слов’янщиною. Спеціальності:
білоруська філологія (у т.ч. із російською й
англійською мовами), російська філологія,
культурознавство Центрально-Східної Європи,
україністика з російською й англійською мовами
Управління

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ



















American Studies, specialisation: U.S. Society and Culture
Applied Petroleum Geosciences
Archaeology
Chemistry
Economics, specialisation: International Economics
English Studies
Environmental Management
European Administration
Finance, Investments and Accounting,
specialisations: Finance and International Investment;
Quantitative Finance
Humanitarian Action
Internal Security, specialisation: Security Studies
International Business Program
International Relations
Philosophy, specialisation: Philosophy of Being,
Cognition and Value
Political Science
Psychology
Teaching English to Young Learners

