ОБЕРИ НАВЧАННЯ В ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ ПОЛЬЩІ!!!

Бакалавра
т
Магістрату

ПОЛЬЩА
62-200 Гнєзно, вул. Пстровського 3a
тел. +48 61 425 75 70
gniezno@milenium.edu.pl
www.milenium.edu.pl

Шановний учню,
Здобудь вищу освіту під час навчання на першому та другогому ступені в ГСВ
Міленіум
та інвестуй в себе!
Пам’ятай, що маючи вищу освіту, в Тебе більше шансів знайти кращу роботу. 95%
наших випускників 2014/2015 навчального року знайшли роботу на ринку праці!
Маючи вищу освіту станеш поважною та шанованою особою не тільки в Польщі,
але також поза межами нашої країни.
Ми пропонуємо Тобі навчання під час бакалаврату та магістратури на двох
факультетах: педагогіки та управління.

Управління
є напрямом підготовки, котрий охоплює такі галузі, як економіка, фінанси,
банківська справа, маркетинг та господарське право. Він скерований на осіб
лідерського характеру, які мають організаційні здібності, вміють стратегічно
думати та не бояться ризику. Якщо хочеш розпочати підприємницьку діяльність,
хочеш бути хорошим менеджером, хочеш працювати в якості посадової особи в
державній та самоврядувальній адміністрації, працювати в держваних або
приватних підприємствах, то цей напрям є для Тебе !!!
Пам’ятай, що управління є напрямом, котрий в рейтингах популярності
безпереривно займає перші місця.

Cпеціальність
Навчання І ступеня (бакалаврат) Факультет суспільних наук Гнєзно
Інформаційні системи в управлінні НОВИНКА
Управління продажем із проектуванням реклами НОВИНКА
Управління малими та середніми підприємствами
Управління у сфері публічної адміністрації
Управління людськими ресурсами
Навчання ІІ ступеня (магістратура) Факультет суспільних наук Гнєзно
Управління образом організації із проектуванням реклами НОВИНКА
Управління людськими ресурсами із елементами управління кадрами та оплатою
праці НОВИНКА
Управління малими та середніми підприємствами
Управління продажем
Управління у сфері публічної адміністрації
Публічна безпека
Навчання І ступеня (бакалаврат) Факультет суспільних наук Гнєзно
Іногородній відділ в м. Вонгровєц
Інформаційні системи в управлінні НОВИНКА
Управління малими та середніми підприємствами
Управління у сфері публічної адміністрації
Управління людськими ресурсами
у деяких випадках студентам доведеться поповнити свої програмові різниці в знанні

Педагогіка
є напрямом, скерованим до осіб, зацікавлених здобуттям
всебічних знань
педагогічних спеціальностей. Студенти мають можливість розпочати навчання на
одній із декількох спеціальностей, котрі віповідають вимогам ринку праці.
Робота з дітьми, молоддю, дорослими, а також старшими людьми це безумовно
дуже цікаве та відповідальне завдання педагога, тому педагогічний курс має
практичний характер, отже в ньому є необхідна професійна практика, в отримані
якої допомагає наш учбовий заклад.
Випускник спеціальності педагогіка, в ході процесу навчання, здобуває
загальнопедагогічні знання, а також знання за спеціальністю – залежно від вибору
серед всіх пропонованих спеціальностей І та ІІ ступенів.

Cпеціальність
Навчання I ступеня (Факультет суспільних наук) Гнєзно
Елементарна освіта з педагочігною терапією
Елементарна освіта з англійською мовою НОВИНКА
Опікунсько-виховна педагогіка та соціотерапія НОВИНКА
Консультація та психологічно-педагогічна допомога
Перевиховання та безпека у місцевому середовищі
Спеціальна педагогіка в обсязі олігофренопедагогіки НОВИНКА
Навчання IІ ступеня (Факультет суспільних наук) Гнєзно
Опікунсько-виховна педагогіка та педагочігна терапія
Перевиховання та суспільна профілактика
Елементарна освіта з логопедичною профілактикою
Консультація та психологічно-педагогічна допомога НОВИНКА
Спеціальна педагогіка в обсязі олігофренопедагогіки НОВИНКА
Навчання I ступеня Іногородній відділ в м. Вонгровєц
Елементарна освіта з логопедичною профілактикою
Перевиховання та безпека у місцевому середовищі
Спеціальна педагогіка в обсязі олігофренопедагогіки НОВИНКА
* кандидат перед початком занять цієї спеціальності мусить скласти іспит з польської мови
** у деяких випадках студентам доведеться поповнити свої програмові різниці в знаннях

Наша пропозиція зацікавить особи, для котрих суттєве значення має навчання в знаменитому вищому
учбовому закладі, диплом якого позитивно сприймається як в Польщі, так і в світі.
Випускники ГСВ Міленіум мають високорозвинені комунікаційцні та суспільні компетенції, а також
знання англійської мови, отже вони є цінними кадидатами на роботу в підприємствах та бізнесі, в
відділах, де вимагаються вміння ефективного спілкування із людьми в нашій країні та поза її кордоном.

Умови вступу в ГСВ Міленіум:
КРОК 1
Вибір напряму, спеціальності, а
також форми навчання

КРОК 2
Заповнення онлайн електронної
форми
(www.milenium.edu.pl)

КРОК 3
Подання необхідних документів
(ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno)

Існує можливість проживати в:

ВЕЛИКОПОЛЬСЬКОМУ САМОВРЯДУВАЛЬНОМУ ЦЕНРТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ В М. ГНЄЗНО

ul. Mieszka I 27 62 - 200 GNIEZNO
tel/fax 61 426 34 48
www.medyk.gniezno.pl
szkola@medyk.gniezno.pl

Необхідні документи:


підписана кандидатом рекрутаційна форма,



ксеропопія закордонного паспорта, візи, карти перебування або іншого офіційного документа, що
посвідчує особу, завіреного «згідно з оригіналом» ГСВ Міленіум або консулом Республіки Польща,



документ, що підтверджує знання польської мови або підтвердження учбового закладу факту, що
приготування кандидатів, а також рівень знання польської мови дозволяє почати навчання
польською мовою,



заява до Ректора Учбового закладу на вступ – у випадку осіб, які стараються вступити до вузу з
обходом правил вступу або на засадах, інших, ніж ті, які охоплюють польських громадян,



заява до рекрутаційної комісії разом із документом, що посвідчує право навчатися на засадах, які
охоплюють польських громадян, якщо кандидат може (та хоче) на таких засадах клопотатися про
вступ,



атестат зрілості або інший документ, отриманий за кордоном, завірений чи з поставленим
апостилем, що надає право клопотатися про вступ до учбового закладу кожного типу в державі, в
системі якого діє установа, яка видає атестат, визнаний – відповідоно до положень, що стосуються
нострифікації шкільних свідоцтв та атестатів зрілості, отриманих за кордоном чи на підставі
міжнародної угоди, рівноважним даному польському атестату зрілості,



диплом закінчення навчання першого ступеня або інший документ закінчення вузу за кордоном,
завірений чи з поставленим апостилем, що надає право клопотатися про вступ до учбового закладу
другого ступеня в державі, в якій він був виданий, визнаний – відповідоно до положень, що
стосуються нострифікації дипломів закінчення вищих учбових закладів, отриманих за кордоном
чи на підставі міжнародної угоди, рівноважним даному польському диплому закінчення навчання
першого ступеня,



документ, що підтверджує визнання польського походження, що має законну силу, відповідно до
положень закону від 9.11.2000 р. про репатріацію (Вісник законів від 2004 № 53, поз. 532 з
наступними змінами – за винятком осіб, що мають дійсну Карту поляка (подають особи, які мають
намір клопотатися про зниження платежу за даний рік навчання на 30%),



страховий поліс на випадок хвороби або наслідків нещасних випадків протягом навчання в Польщі
або Євпорейська карта медичного страхування,



підтвердження сплати рекрутаційного збору 120 злотих на рахунок №: 53 1090 1375 0000 0001 0062
7095,



3 фотокартки,



фотокартки в електронній формі на диску CD (точний формат доступний на нашому сайті:
milenium.edu.pl).
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