


Шановні Друзі,

Ми щасливі, що також, як і в попередні роки, можемо привітати в нашому Вузі 

нові групи молодих людей, які бажають у самий прекрасний час розвитку своєї 

особистості скористатись пропозицією до навчання, що підготувала Гуманітарно-

Економічна Академія в Лодзі (далі — Академія).

Навчання в Академії — це інтелектуальна пригода, у процесі якої розвиваються 

на найвищому рівні риси характеру й уміння, такі як креативність, завзятість, 

здатність правильно робити вибір, отримання навичок з співробітництва при 

реалізації поставлених цілей.

Наша впевненість про цінність пропонованого навчання виходить із прийнятого в Академії методу 

навчання, що спирається на: створення й реалізацію проектів, співробітництво в студентських групах, 

постійний контакт із соціально-господарським середовищем і на досягнення очікуваних ефектів 

навчання (за допомогою розробки власних оригінальних рішень). Таким чином, це не тільки 

оволодіння знаннями, але й навчання для їх творчого застосування при рішенні практичних завдань.

Освітня система Академії відповідає Європейським й Національним нормам Кваліфікаційної комісії, 

а сам процес навчання адаптований до європейських стандартів, завдяки чому дозволяє 

підготовлювати студентів до зайняття топ — посад в будь-якій сфері майбутньої професійної 

діяльності.

Вітаємо Вас у студентському співтоваристві нашої Академії з розкритими обіймами, як наших 

партнерів і друзів.

Ректор Гуманітарно-економічної академії в Лодзі

Професор, доктор наук, інженер Андрій Лех Кошмідер



ЧОМУ AHE?

• навчайся в центрі Європи і подорожуй по цілій шенгенській зоні без обмежень

• ти отримаєш диплом європейському ВНЗ

• ми є найбільшим непублічним ВНЗ в Польщі — нам довірилося вже 76 000 студентів з цілої 

Європи

• ми навчаємо більше 20 років і знаємо, як Тебе підготувати до успіху на європейському ринку праці

• ми допоможемо Тобі знайти роботу — завдяки спеціальній програмі „Навчайся і Працюй”, адже ти 

пов'яжеш науку з професійною кар'єрою і заробітком

• ти скористаєшся програмою стажування і практики як в Польщі, так і закордоном

• ти вчитимешся по-сучасному — методам проектування, на практиках і тренінгах (коучингах)

• ти братимеш участь в програмі Erasmus завдяки якому набудеш досвіду в західноєвропейських 

фірмах, ВНЗ та установах

• для підтримання високго рівня навчання AHE надає у Твоє користування сучасну та зручну 

інфраструктуру: новітній гуртожиток, клініку, студентський ресторан, спортивний павільйон, балетний 

зал, радіо-телевізійні навчання, комп'ютерні зали, велику бібліотеку, пластичну галерею



ВИБЕРИ НАПРЯМ ДЛЯ СЕБЕ



ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

• абітурієнтів

• бакалаврів

• магістрів

Почни навчання і здобудь перспективну професію

Якщо ви вже бакалавр і плануєте здобути титул магістра,тоді сердечно запрошуємо на 

магістратуру по закінченню якої отримаєш європейський диплом

По закінченню (I або II ступенів)

оволодійте новою професією в рамках подипломової освіти,не залежно від направлення 

яке ви закінчили



Managerial Skills and Business 
Management (in English)

The graduates of this course acquire skills and
competences in the areas of entrepreneurship and
management, essential for successful launching
and managing a company, an organization or an
institution. Our programme is also addressed to all
those interested in enhancing personal competences
in making acute business choices, regardless of an
occupation.

Managerial skills are what the manager uses to assist
the organization in accomplishing its goals. During
the studies we will enable you to progress in:

 formulating and managing business projects;

 creating and implementing strategies;

 creating and introducing innovative solutions; 
especially in risk, crisis and insecurity environment;

 e-commerce and e-marketing;

 teamwork project thinking;

 business environment analyses and accurate 
identification of opportunities;

 practical aspects of entrepreneurship: finances,
law, administration.

Course Information:

BA Studies in Economics (3 years)

Available as stationary or online studies

Tuition: 1700 Euro per semester

3400 Euro per year

Diploma: Bachelor’s Degree in Economics.



Management in International Business 
Environment (in English)

The qualities that make a manager successful may
differ across cultures. In modern economy most
of the executives find themselves managing teams,
suppliers, partners or customers in other countries.
Traditional management training is no longer
sufficient to develop the skills that business leaders
require. Management in International Business
Environment programme provides the cross-cultural
leadership competence that has become essential
for businesses and managers to succeed in today’s
global landscape.

During the studies we will enable you to progress in:

communication across different cultures;

building the abilities to influence clients, suppliers
and partners from a variety of countries;

benchmarking your individual management style
against preferences around the world and learning
how to adapt accordingly;

learning how to lead across international matrix
systems and other organizational structures,

operating on international markets.

Course Information:

MA Studies in Political Studies 
(2 years)

Available both as stationary or online studies

Tuition: 1700 Euro per semester

3400 Euro per year

Diploma: Master’s Degree in Political Studies



АДМІНІСТРУВАННЯ

Метою навчання є підготовка сучасних 

й всебічно досвідчених фахівців, спеціалістів 

з Адміністрування й публічного управління. 

Викладацький склад академії — це видатні 

теоретики з Адміністрування: науковці-

практики зі званнями — судді, прокурори, 

адвокати і юрисконсульти.

Пропонований напрямок пропонується для 

навчання на I ступені денної та заочної форм 

ВНЗ з використанням методів і технік 

дистанційного навчання. Випускники будуть 

добре підготовленими до продовження 

навчання на II ступені.

Навчання I ступеня

Форми: денна та заочна

* місцеве самоврядування - також ONLINE

* податковий консалтинг - також ONLINE

* судово-адміністративні процедури

* трудове право- також ONLINE



ЖУРНАЛІСТИКА Й СОЦІАЛЬНА 

КОМУНІКАЦІЯ

Напрямок, що забезпечує теоретичну 

й практичну підготовку, на якому викладають 

заняття як видатні викладачі, так і відомі 

журналісти, фахівці з медіа та реклами.

Після одержання диплому ти зможеш 

працювати в: редакціях газет, журналів, 

телебачення й радіо, сервісах й інтернет-

порталах, прес службах фірм й установ, 

рекламних агенціях і паблік рилейшнс, 

агентствах і відділах створення іміджу, відділах 

паблік рилейшнс, відділах промоушн, реклами 

й маркетингу державних і приватних 

підприємств, установах, що займаються 

проблематикою міжнародних відносин. 

Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* візуальні комунікації й паблік рилейшнс – також 

ONLINE

* інтернет журналістика й нові засоби масової 

інформації — також ONLINE

* журналіст преси, радіо й телебачення



НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ, 

АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Навчання на напрямку філологія це не тільки 

придбання високого ступеня мовних навичок 

на спеціальності, а також надання студентові 

вміння, які дають можливість ефективно 

виконувати свої функції на ринку праці по 

обраній спеціальності. Доповненням навчання 

на напрямку філологія є широкий доступ до 

преференцій програми Ерасмус, завдяки якій 

у студента з'являється можливість навчання за 

кордоном країни Польщі, навчання в групі зі 

студентами-іноземцями, не громадянами 

Польщі. 

Навчання I й II ступеня

Форма: денна та заочна

* спеціалізація «Викладач мови» — також 

ONLINE

* спеціалізація «Діловий переклад» — також 

ONLINE



ПОЛЬСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Польська філологія готує міждисциплінарних фахівців, які б прекрасно 

володіли словом, які б використали свої компетенції при створенні 

текстів для нових медіа.

Польська філологія, що викладається в Академії, це 

міждисциплінарне гуманітарне навчання. Поряд із блоком 

мовознавчих і літературних занять пропонуємо практичні заняття, 

майстер-класи й проекти, реалізовані в рамках обраної спеціалізації, 

завдяки яким ти навчишся використати філологічні вміння й навички 

по створенню текстів для нових медіа.

Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* communication design (комунікаційний дизайн)

* реклама й маркетингова комунікація

Навчання II ступеня

Форма: денна та заочна

* критик сучасної культури — також ONLINE 

* communication design (комунікаційний дизайн) 

— також ONLINE



ГРАФІКА (ДИЗАЙН)

Програма навчання на напрямку Графіка концентрує 

увагу на наданні практичних знань з графічного 

проектування. 

Метою навчання є підготовка випускників до 

самостійної практики на ринку графічного 

проектування, реклами, інтернету, відеороликів, 

преси й мультимедіа.

Випускники магістерського напряму одержують диплом магістра мистецтва й найчастіше працюють 

у рекламних або інтерактивних агентствах, проектних студіях й поліграфічних видавництвах, фото-

ательє у якості: Web-дизайнера, Декоратора, Мультипликатора, Художника, Художника анімації, 

Художника-графік, Художника-иллюстратора, Художника-оформлювача, Художника-плакатиста.

Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* графічне проектування

* мультимедіа

* фотографія

Навчання II ступеня

Форма: денна та заочна

* графічне проектування — також ONLINE

* мультимедіа

* Art Directing

* фотографія



КУЛЬТУРОЗНАВСТВО

Культурознавство пропонує всебічну підготовку 

до ролі режисера, організатора 

й цінителя культури. Вибираючи цей напрямк 

для навчання, ти одержиш знання, що 

дозволяють пізнавати й оцінювати сучасну 

культуру, будеш розвивати вміння активної 

організації заходів (виставок, концертів, 

фестивалів, івентів), довідаєшся способів 

управління проектами й програмами в сфері 

культури.

Ти вивчиш принципи сучасного промоушина 

й реклами, маркетингу й Паблік рилейшн. Ти 

станеш як активним одержувачем, так 

і творцем культури.

Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* поп-культура — мультимедіа та соціальні 

комунікації — також ONLINE

* менеджер культури мас-медіа — також ONLINE

* продукція і реалізація музики

* театральна анімація й поширення культури —

також ONLINE

* Інтернет і зв'язок ЗМІ — також ONLINE



ПЕДАГОГІКА

Нас відрізняє новаторська й цікава програма навчання. Ми використовуємо активізуючі дидактичні 

методи — у навчальному процесі багато занять має характер семінарів, майстер-класів 

і проектувальних занять. 

Заняття ведуться в спеціалізованих академічних приміщеннях, забезпечених сучасними 

дидактичними матеріалами (у т.ч. зал початкової шкільної педагогіки, профілактики залежностей, 

професійного консалтингу, масажу й рухової терапії).



ПЕДАГОГІКА Навчання II ступеня

Форма: денна, заочна, а також ONLINE

* професійний й особистісний консалтинг

* навчання й пропаганда здорового способу 

життя

* початкова освіта

* опікунсько-виховна педагогіка з елементами 

соціальної допомоги

* педагогіка ресоціалізації з елементами 

соціотерапії

* терапевтична педагогіка з руховою 

реабілітацією

* психопедагогіка із соціальною профілактикою

* коучинг

* педагогіка танцю

* початкова освіта і дошкільне виховання з 

елементами логопедії

* турбота над людьми похилого віку і їхня 

активізація

* дошкільне виховання з елементами логопедії

Навчання I ступеня

Форма: денна, заочна, а також ONLINE

* професійний й особистісний консалтинг

* початкова освіта і дошкільне виховання

* опікунсько-виховна педагогіка з 

елементами соціальної допомоги

* навчання дорослих і робота з людьми 

літнього віку 

* педагогіка ресоціалізації з елементами 

соціотерапії

* педагогіка сім'ї — сімейний помічник

* терапевтична педагогіка з руховою 

реабілітацією

* психопедагогіка із соціальною 

профілактикою

* запобігання патології й соціальних погроз

* коучинг



ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

Отримай європейський диплом в Академіі 

гуманітарно-економічних наук в Польщі. Це шанс на 

відкриття перспективної кар'єри в медицині в цілій 

Європі.

Догляд за хворими, це не тільки приваблива 

професія, але також величезне задоволення 

допомогою, яку зроблено іншій людині. Навчання за 

напрямом “Догляд за хворими” відбувається згідно 

вимог Європейського Союзу в галузі 

загальнорозвиваючих гуманітарних знань. Люди 

потребують Тебе.

Закінчення навчання за напрямом «Догляд за 

хворими» відкриває можливості подальшого 

навчання й поглиблення спеціалізованих знань на 

магістерській програмі, а також на інших формах 

післядипломного навчання.

Отримання професії медсестри дає можливість 

одержати роботу на стаціонарному лікуванні 

(поліклініки, диспансери) і домашньому лікуванні 

(лікарні, опікунсько-лікувальні заклади), а також у 

будинках соціальної допомоги, яслах, школах, 

пенітенціарних закладах й багатьох інших, де можна 

отримати професійний досвід.

В Європі більшість людей старшого віку, і більшість 

медсестер мають вік вищий. Тому Європа шукає 

молодь щоб переказати їм свій досвід!

Навчання в Лодзі або на факультеті 

розташованому у Варшаві

Навчання I ступеня, також ONLINE

* Навчання I ступеня — стаціонарна форма 

(3 роки) 

* Навчання I ступеня нестаціонарна змішана 

форма (2 або 3 семестри)



ПОЛІТОЛОГІЯ

Політологія вже багато років користується популярністю серед 

випускників середніх шкіл. Добре підготовлені фахівці порівняно легко 

знаходять роботу в редакціях традиційних медіа (газетах, журналах, 

станціях радіо й ТВ) і адміністративних органах, консульствах і різного 

роду неприбуткових громадських організаціях або корпораціях.

Набуті знання й уміння дозволяють випускникові напряму 

«Політологія» бути професійно підготовленим до активної участі 

в політичному житті цивільного суспільства.

Навчання I ступеня

Форма: денна й заочна, також ONLINE

* дипломатія й міжнародні відносини

* політичний маркетинг

* європейське навчання — також ONLINE

* адміністрація та управління у громадській 

сфері — також ONLINE

* управління проектами ЄС

* Безпека і управління кризовими 

ситуаціями

Навчання II ступеня

Форма: денна, заочна, а також ONLINE

*дипломатія й міжнародні відносини

*політичний маркетинг с элементами журналістики

* управління проектами ЄС

* європейське навчання — також ONLINE 

* адміністрація та управління у громадській сфері —

також ONLINE

* Безпека і управління кризовими ситуаціями



ТАНЕЦЬ

Якщо ти хочеш отримати професію танцюриста, 

хореографа або педагога танцю й придбати 

професійні практичні й теоретичні знання, це 

навчання для тебе.

Напрям «Танець» для тих, хто танцює у форматі 

сучасного танцю, народного танцю, в ансамблях пісні 

й танцю, театрах танцю, також для тих, хто 

займається художньою гімнастикою, хто закінчив 

недержавні або загальноосвітні балетні ліцеї 

й кружки, а також для тих, хто проводить танцювальні 

заняття, культуротворчі й художні, а також для тих, 

хто має танцювальні хореографічно-педагогічні 

вміння.

Після закінчення навчання ти можеш працювати 

в якості: танцюриста в професійних театрах танцю, 

танцювальних ансамблях, музичних театрах, 

театрального хореографа, педагога танцю 

в танцювальних школах, кружках і балетних школах, 

у культурно-освітніх закладах і виховавчо-освітніх 

центрах.

Визначний колектив викладачів — це відомі 

танцюристи й хореографи, режисери, театрологи, 

а також чудові умови навчання — уможливлять твій 

творчий розвиток протягом усього часу навчання.

Навчання I ступеня

* танцюрист — денна форма навчання

* хореограф — денна форма навчання

* педагогіка танцю — заочна форма



ТРАНСПОРТ

Якщо ти маєш намір розвивати свої технічні 

інтереси й одержати корисні для роботодавців 

вміння — обери напрям «Транспорт».

Це навчання підготує тебе до роботи серед 

управлінського персоналу як менеджера, 

керуючого транспортними системами, або 

їхніми елементами на території будь-якої країни 

Євросоюзу.

Випускники Академії отримують ряд умінь 

і навичок, з яких найважливіші це: уміння 

прийняття правильного самостійного або 

колективного рішення технічних та 

організаційних проблем, уміння керувати 

роботою проблемних груп, уміння швидко 

оволодівати транспортними питаннями, уміння 

користуватися вимірювальною апаратурою 

й комп'ютерним устаткуванням.

Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* транспортна логістика — також ONLINE

* автомобільний транспорт — також ONLINE



Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

* Менеджер в сфере здравоохранения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Если ты намерен развивать свои технические 

заинтересованности и получить ценимые работодателями 

умения — выбери направление «Транспорт».

Эта учёба подготовит тебя к работе среди управленческого 

персонала в качестве менеджера управляющего 

транспортными системами или их элементами на территории 

любой страны Евросоюза.

Выпускники ВУЗ-а получают перечень умений и навыков, из 

которых самые важные это: умение приятия правильного 

самостоятельного или коллективного решения технических и 

организационных проблем, умение управлять работой 

проблемных групп, умение быстро разбираться в 

транспортных вопросах, умение пользоваться измерительной 

аппаратурой и компьютерным оборудованием.

Гуманитарно-Экономическая Академия в Лодзи в рамках 

направления Транспорт сотрудничает со многими 

учреждениями связанными со специальностями, которые 

предлагаются студентам. Это позволяет работникам ВУЗа 

постоянно приспосабливать программу обучения к нуждам 

потенциальных работодателей, а студентам узнавать 

действительность работы в профессии и получать первый 

опыт в этой области.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завершення вищої освіти за спеціальністю 

поновлювання джерел енергії дозволяє отримати 

сертифікат інсталятора установок або невеликих 

установок поновлюваних джерел енергії, виданий 

Управлінням Технічної інспекції.

Мета спеціальності Економіка опадів, води та 

стічних вод управлінського консалтингу є 

підготовка фахівців в галузі охорони навколишнього 

середовища. Випускники цієї спеціалізації можуть 

бути незалежні фахівці, експерти в галузі охорони 

навколишнього середовища і можуть запустити свій 

власний бізнес або функцію в якості радників мерів, 

губернаторів, директорів або президентів компанії.
Навчання I ступеня

Форма: денна та заочна

* Поновлювання джерел енергії 

* Економіка опадів, води та стічних вод 

управлінського консалтингу 



СПОРТ

Керівництво вузу запрошує всіх колишніх і теперешніх 

спортсменів розпочати регулярне навчання в нашій 

школі.

Ми є єдиним в Польщі внутрішнім університетом, 

який навчає на 3-річному бакалавріаті в 

стаціонарному режимі і не стаціонарному в напрямку 

спорт.

Ми пропонуємо також спеціальності менеджер спорту, 

права вчителя фізичного виховання і керівника 

відпочинку.

WSTS у Варшаві проходить навчання студентів 

спортсменів:

• у тісній співпраці з Польським Об'єднаннями Спорту, 

і Польським Олімпійським Комітетом.

• в організації курсу навчання враховується 

спортивний календар студента,

• заняття ведуть видатні фахівці з області спорту, 

вчені з відомих університетів і тренери олімпійського 

та національного персоналу.

Навчання I ступеня ВАРШАВА
спеціальності:

* Менеджер спорту

* Вчителя фізичного виховання

* Керівник відпочинку



Організаційна поведінка. Керівництво 

компанією.

З нами ви дізнаєтеся, як направляти і управляти 

найціннішим капіталом будь-якої організації -

людьми. Ви отримаєте знання і навички в 

управлінні соціального потенціалу сучасної 

організації. Ви дізнаєтеся про останні тенденції і 

методи, що використовуються в управлінні 

компаніями та навчитеся використовувати їх в 

організації на практиці. Ви будете в змозі 

діагностувати й аналізувати проблеми, що 

виникають при експлуатації людей в організації і в 

самій організації. Навчання I ступеня ВАРШАВА

спеціальності:

* Організаційна поведінка. Керівництво 

компанією

* Фінанси та бухгалтерський облік. 

Управління боргом, повернення боргів. 

Фінанси та бухгалтерський облік. Управління 

боргом, повернення боргів.

Ви навчитеся готувати, і інтерпретувати результати 

фінансових, економічних і стратегічних аналізів. 

Ви будете готові вести облік економічних подій та 

фінансового управління компанією. Ви отримаєте 

корисні навички в управління організацією, боргом, 

ви дізнаєтеся ефективні методи відновлення. 

Навчання забезпечить вас практичною і корисною 

здатністю ефективно вирішувати проблеми в 

галузі бухгалтерського обліку та фінансів.

ЕКОНОМІКА



МАШИНОБУДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Міждисциплінарний характер програми вивчення 

відповідає вимогам Європейського Союзу та 

забезпечує належний рівень навичок і знань 

випускників, що використовуються в стоматологічній 

техніці. Створення спеціалізованих лабораторій 

зокрема лабораторія виробництво і обробка 

металевих матеріалів, у яких здійснюються роботи по 

запуску виробництва нових стоматологічних сплавів. 

Лабораторія Титанових сплавів є однією з небагатьох 

в країні. Растровий електронний мікроскоп в 

лабораторії дозволяє помічати структуру матеріалу 

по вертикалі до 20 тис. одиниць. Лабораторії 

дозволяють для проведення наукових досліджень 

студентам, , так і співробітникам, які представляють 

результати своїх досліджень на національних та 

іноземних наукових конференціях.

Навчання I ступеня ВАРШАВА

спеціальність:

*Стоматологія

В рамках програми освіти реалізуються наступні спеціалізовані предмети:

Зубний технік

Ортодонтія

Просторова компоновка - моделювання

Просторова компоновка - графіки та скульптури

Протезування слуху

Імплантопротетіка- епітези

Технології моделі і форми

Аналіз бази протеза

Анатомія

Отоларингологія

Травматологія

Аудіологія

Професійна гігієна
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ПСИХОЛОГІЯ

Навчання I ступеня

cпеціальність:

*Психологія особистісного та 

соціального розвитку 

*Психологія здоров'я та якості життя 

Після отримання ступеня бакалавра, ви

можете вирішити, чи хочете ви

продовжити вивчення психології, або ви

віддаєте перевагу, щоб вивчити інший

напрямках освіти. Накопиченні навички,

служать щоб ефективно спілкуватися з

людьми, працювати в команді, ефективно

впоратися з проблемою під тиском і

впоратися зі стресом, знання про потреби

і джерела людської поведінки, здатність

виявляти порушення і сприяти

особистому і соціальному розвитку

людини, є корисним у багатьох сферах

життя .

У процесі навчання пропонується

практика в лікуванні наркоманії,

психолого-педагогічні основи, які

підтримують розвиток людей з

різними формами інвалідності,

консалтингових фірм і навчання.



ТУРИЗМ І ВІДПОЧИНОК

Ми забезпечуємо необхідну практику в професії - як 

цінну практику, з погляду, потенційних роботодавців. 

Практика допоможе ознайомитися зі сферою 

промисловості на практиці, і наблизитися з реаліями 

роботи. Отримані кваліфікація і досвід, дозволить 

випускникам вийти на ринок праці.

Робота для випускників:

- Готелі

- Туристична агенція

- Бази відпочинку

- Промисловість агротуристична

- СПА & Wellness

- Бізнес і туристичні агентства.

Під час навчання ми забезпечуємо для вас практику в 

сфері туризму та індустрії гостинності, яка допоможе 

Вам дізнатися секрети:

- Експлуатації готелів та інших туристичних курортів.

- Маркетинг і продажі туристичних послуг.

Навчання I ступеня

спеціальність:

*готельна справа і маркетинг 

туристичних послуг



Охорона здоров'я 

Охорона здоров'я є міждисциплінарним напрямом 

навчання, що поєднує в собі знання про медицину, 

науки про здоров'я, і соціальны науки. Цей напрямок 

для людей, які хочуть працювати в секторі охорони 

здоров'я в управлінні медичних центрів. Навчальна 

програма об'єднує знання з багатьох дисциплін (у 

тому числі медицини, управління, економіки, 

медичних наук, психології, соціології) дозволяє 

розуміти взаємозв'язки між широко розуміючим 

здоров'ям, і як впливають біологічні аспекти, 

соціальними та економічними факторами на 

популяційному рівні.

Навчання I ступеня спеціальність:

спеціальність:

Менеджер в сфері охорони здоров'я



ПОЛЬСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ПОЛЬСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Сучасна e-learning платформа (платформа дистанційного навчання)

Як виглядає навчання в Польському віртуальному університеті?

1. Отримуєш доступ до платформи дистанційного навчання.

2. На платформі знаходяться дидактичні матеріали, завдання, тести, вікторини, теми для 

дискусії на форумі, а також норми вимог.

3. Ти працюєш у групах під керівництвом видатних та досвідчених академічних 

викладачів, які відповідають на твої питання, управляють дискусією, а також надають 

завдання й оцінюють їхнє виконання.

4. Ти спілкуєшся з викладачем і колегами з курсу через дискусійний форум, чат та 

електронну пошту.

5. Іспити складаєш безпосередньо в самому ВНЗ.



ПОЛЬСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Що ти здобуваєш?

1. Можливість навчання в будь-якому місці у будь-який час

2. Маєш вільний доступ до сучасної платформи, до новітньої інформації та до найкращих 

викладачів.

3. Вільно поєднуєш студентське навчання з роботою та родиною

4. Заощаджуєш час і гроші

www.puw.pl

http://www.puw.pl/


ПОЛЬСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Лідер e-learning у Європі

Навчання I ступеня

Адміністрація * Внутрішня безпека * Журналістика й соціальна комунікація 

* Культурознавство * Педагогіка * Політологія * Польська філологія 

* Транспорт * Графіка * Економіка 

Навчання II ступеня

Англійська філологія * Німецька філологія * Польська філологія

Графіка * Педагогіка * Політологія

Післядипломне навчання — 30 напрямків, у т.ч.:

Адміністрація й публічне управління * Інформатика з елементами e-learning

Інтегральне навчання дошкільної й початкової школи * Логістика й експедиція для 

вчителів * Перевиховна педагогіка * Педагогічна підготовка * Психологія в бізнесі * 

Управління культурою й управління просвітою * Публічні замовлення



ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ 



Якщо Ти рішуче налаштований навчатися на обраному yапрямі навчання — напиши до нас на 

адресу: study@ahe.lodz.pl

Рекрутаційний офіс AHE допоможе оформити Тобі дізнатись про все необхідне (в т.ч. візові 

документи) щоб Ти міг стати нашим Студентом.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

ДЛЯ НАВЧАННЯ НА І СТУПЕНІ:

• атестат зрілості (про закінчення загальноосвітньої середньої школи)

• переклад вищезазначеного документу на польську мову через присяжного перекладача 

• 2 однакових фотографії (розміром 35 х 45 мм), лівий напівпрофіль на світлому фоні без головного 

убору)

• ксерокопія закордонного паспорту та оригінал до ознайомлення

• лікарська довідка, що підтверджує добрий стан здоров'я та в якій зазначено про відсутність 

протипоказань до навчання на обраній спеціальності (якщо довідка отримана в Україні, необхідно її 

перекласти на польську мову через присяжного перекладача).

• ксерокопія візи або карти перебування, чи інший документ, що дає право до перебування на 

території Республіки Польщі

• копія страхового полісу, на випадок хвороби або від нещасних випадків та їх наслідків, на період 

навчання в Польщі. Приймається також копія Європейської Карти медичного страхування або карти 

страхування отриманої в Національному фонді здоров'я перед початком навчання

• довідка, у якій підтверджується знання польської мови (кандидати, які не мають такої довідки 

складуть іспит для підтвердження знання польської мови перед комісією, яка створюється 

ректором нашої академії)

• копію та оригінал оплати рекрутаційного внеску та оплати за студентський квиток

mailto:study@ahe.lodz.pl


НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

ДЛЯ НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ НА ІІ СТУПЕНІ:

• атестати зрілості (про закінчення загальноосвітньої середньої школи та оригінали для 

ознайомлення)

• диплом про закінчення вищого навчального закладу разом з додатком до диплому у якому 

зазначені предмети, які кандидат вивчив та отримав оцінку (оригінал до ознайомлення)

• переклад вищезазначеного документу на польську мову через присяжного перекладача 

• документ, що легалізує диплом вищого навчального закладу, виданий дипломатичним 

представництвом Польщі в країні, з якої кандидат походить (Посольство, Консульство). 

• 2 однакових фотографії (розміром 35 х 45мм), лівий напівпрофіль на світлому фоні без головного 

убору

• ксерокопія закордонного паспорта ( оригінал до ознайомлення) 

• лікарська довідка, що підтверджує добрий стан здоров'я та стверджує про відсутність 

протипоказань до навчання на обраній спеціальності (в разі довідки отриманої в Україні її необхідно 

перекласти на польську мову через присяжного перекладача)

• віза або карта перебування чи інший документ, який дає право до перебування на території 

Республіки Польщі

• копія страхового полісу, на випадок хвороби або від нещасних випадків та їх наслідків, на період 

навчання в Польщі. Приймається також копія Європейської Карти медичного страхування або карти 

страхування отриманої в Національному фонді здоров'я перед початком навчання.

• довідка, у якій підтверджується знання польської мови (кандидати, які не мають такої довідки 

складуть іспит для підтвердження знання польської мови перед комісією, яка створюється 

ректором нашої академії)

• копію та оригінал оплати рекрутаційного внеску та оплати за студентський 

квиток



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПОЛЬСКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[EUR]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру [PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру [EUR]

Навчання на І рівні

Адміністрування
310 74,35 475 113

Журналістика і суспільна комунікація 380 91,13 565 135,50

Філологія
350 83,94 525 125,91

Філологія польска
290 69,55 445 106,72

Графіка
490 117,51 715 171,48

Культурознавство
290 69,55 455 109,12

* за 7семестр оплата протягом 4 

місяців (III-VI)

Сестринскьа справа заочна форма 370*

* оплата здійснюється 12 внесками в разі  2 семестрового навчання, в разі 3 семестрового навчання  - платіж здійснюється по 18 внесках



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПОЛЬСКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[EUR]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру 

[EUR]

Навчання на І рівні

Культурологія - спец. створення і 

відтворення музики 530 127,11 765 183,47

Педагогіка 300 71,95 460 110,32

Політологія 300 71,95 460 110,32

Танець 430 103,12 635 152,29

Транспорт 360 86,34 410 98,33

* за 7семестр оплата протягом 4 

місяців (III-VI)

Сестринскьа справа заочна форма 
370*

* оплата здійснюється 12 внесками в разі  2 семестрового навчання, в разі 3 семестрового навчання  - платіж здійснюється по 18 внесках



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПОЛЬСКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[EUR]

Щомісячна оплата за 

навчання з 2 року [PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 2 року[EUR]

Навчання на ІІ рівні

Філологія
410 97,79 605 145,09

Филология польская
340 80,36 515 123,51

графика 540 127,63 780 187,06

Педагогика 360 85,09 540 129,51

Політологія
320 76,74 485 116,32



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА СТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ

Спеціальність

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[EUR]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 5 семестру 

[EUR]

Навчання на І рівні

Адміністрування

350 83,94 525 125,91

Журналістика і суспільна комунікація
430 103,12 635 152,29

Филология 400 95,93 595 142,70

Філологія

340 81,54 515 123,51

Графіка

490 117,51 715 171,48

Культурознавство

340 80,00 515 123,51

* оплата за 7 семестр здійснюється 

протягом 4 місяців (III-VI)



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА СТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ

специальность

Ежемесячная оплата за 

обучение с 1 по 4 семестр 

[PLN]

Ежемесячная оплата за 

обучение с 1 по 4 семестр

[EUR]

Ежемесячная оплата за 

обучение с 5 семестра

[PLN]

Ежемесячная оплата за 

обучение с 5 семестра 

[EUR]

Навчання на І рівні

Культурология - спец. создание и 

воспроизведение музыки 610 146,29

875

209,85

Педагогика 350 83,94 525 125,91

Сестринское дело 380 91,13 565 135,50

Политология 340 81,54 515 123,51

Танец 610 144,00 875 209,85

Транспорт
360 85,00 410 98,33

* Оплата за 7 семестр осуществляется 

в течение 4 месяцев (III-VI)



ЦІННИК ОПЛАТ ЗА СТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ 

Навчання на ІІ рівні

Спеціальність

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 1 по 4 семестр 

[EUR]

Щомісячна оплата за 

навчання з 2 року

[PLN]

Щомісячна оплата за 

навчання з 2 року 

[EUR]

Филология 360 86,34 540 129,51

Филология польская 290 69,55 445 106,72

графика 540 129,51 780 187,06

Педагогика 320 76,74 485 116,32

Политология 320
76,74

485
116,32



СТИПЕНДІЇ Й ГРАНТИ 

Стипендію можуть отримати студенти Академії, котрі мають дійсну Карту Поляка.

Навчаючись в приватному ВНЗ ти також маєш право одержувати стипендії з бюджету держави. 

Сума, яку можеш одержати (навіть до 1690 злотих), дає можливість учитись безкоштовно. Завдяки 

широкому діапазону державної підтримки, у тебе є шанс оплатити навчання, а також самостійно 

себе забезпечувати. Щороку стипендії призначають тисячам студентів. Спеціальна пропозиція також 

запропонована для інвалідів.

Навчаючись в Академії, ти можеш подати заявку на наступні стипендії:

Соціальна стипендія — її може одержати студент, що перебуває в складному фінансовому 

становищі, дохід якого не перевищує встановленої межі.

Стипендії ректора для кращих студентів — стипендії призначають за успіхи в наукі, художні або 

спортивні досягнення.

Спеціальні стипендії для інвалідів — особи, що мають посвідчення про інвалідності можуть 

одержувати спеціальну стипендію для інвалідів, величина якої залежить тільки від ступеня 

інвалідності.

Грошова допомога — може отримати кожний, хто по випадкових причинах, тимчасово перебуває 

в складному фінансовому становищі.

Крім того, кращі студенти Академії можуть подати заявку на стипендію Міністра за видатні 

досягнення.



ЯК ОТРИМАТИ КАРТУ ПЕРЕБУВАННЯ

(KARTA POBYTU)



ЯК ОТРИМАТИ КАРТУ ПЕРЕБУВАННЯ

(KARTA POBYTU)

Карта перебування є документом, що видається іноземцеві, якому надано:

1. Дозвіл на тимчасове проживання;

2. Дозвіл на постійне перебування;

3. Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС ;

4. Статус біженця;

5. Додатковий захист;

6. Згоду на перебування з гуманітарних міркувань.

Таким чином, щоб отримати карту перебування в Польщі, потрібно спочатку отримати дозвіл 

на перебування в Польщі.



АКАДЕМІЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
study@ahe.lodz.pl

Дорогі Студенти, Кандидати на навчання, ми запрошуємо Вас до Академії Польської Мови, діючої 

при AHE.

Ми чекаємо на Вас в Лодзі, у великому університетському місті в самому центрі Польщі. Покажемо 

Вам наше місто і його культуру. Ви вивчите словарний запасу, який дозволить вільно 

акліматизуватись в новому оточенні, інтегруватись з місцевою спільнотою, працювати або почати 

навчання в Польщі. Ви здобудете комунікаційні вміння та основні навички, які необхідні будуть Вам 

у справах щоденного життя.

У рамках курсу ви дізнаєтесь також про:

• специфіку умов життя в Польщі,

• культуру і пануючі звичаї,

• студентське місто Лодзь.

Заняття супроводжуватимуться так, щоб кожен учасник зміг в них активно брати участь 

і безперешкод висловлюватися.

Заняття відбуватимуться на польській мові. На кожному етапі навчання ми забезпечуємо студента 

підтримкою від людини, яка розмовляє українською/російською мовою.

Курси ми ведемо як під час академічного року, так і на канікулах.

Учасники отримують сертифікат, що підтверджує закінчення курсу,

який потрібний для початку навчання в Польщі.

mailto:study@ahe.lodz.pl


ПРОЕКТ «НАВЧАЙСЯ ТА ПРАЦЮЙ»

Працюйте в країні, яка найшвидше розвивається 

в Європі, навчайтесь в одному з найбільших 

ВНЗів Польщі. 

Проект «Навчайся та працюй» розроблений 

висококваліфікованими фахівцями 

гуманітарно-економічної академії (м. Лодзь, 

Польща) з думкою про Вас. 

Ми допоможемо Вам отримати унікальні навички, свідомо будувати свою кар'єру, а також досягнути 

фінансової незалежності вже з першого року навчання. 

Проект спрямований до всіх осіб, що проживають в Україні, які хочуть вчитися і працювати 

в Польщі. З його допомогою нестача коштів більше не буде перешкодою на шляху до 

досягнення Вашої мрії!



ПРОЕКТ «НАВЧАЙСЯ ТА ПРАЦЮЙ»

Якщо Ви навчатиметесь в АГЕ на одному з наших напрямів, ми допоможемо Вам знайти роботу в 

Польщі. 

Наш студентський офіс Кар'єра є сертифікованою агенцією з працевлаштування (№ 8238). Ми 

гарантуємо Вам: 

• допомогу в підготовці та заповненні візових документів; 

• кураторство на місці під час перебування; 

• допомога в підготовці документів для вступу на навчання; 

• можливість брати участь/навчатись в Академії польської мови (курси річні, літні, зимові); 

• можливість брати участь в ознайомчих візитах до Лодзі; 

• ефективну підтримку в пошуку гарного місця роботи; 

• консультації з професійного розвитку (планування кар'єри, особисте портфоліо кар'єри); 

• доступ до нашої постійно обновлюваної бази даних щодо пропозицій місць роботи, практики та 

стажувань; 

• сприяння в укладенні трудових договорів, договорів про практику, стажування. 

Якщо у Вас виникають питання, напишіть нам: study@ahe.lodz.pl. 

mailto:study@ahe.lodz.pl


ХОСТЕЛ «МОЛО»

Нашим студентам ми пропонуємо проживання в Хостелі «MOLO» — сучасному і комфортабельниму 

об'єкті, розташованому в тихому та спокійному районі м. Лодзь.

Ми гарантуємо дешевий нічліг в номерах з готельним стандартом. 

• кімнати модульні

• безкоштовний Інтернет 

• ТБ в номері

• безкоштовний паркінг 

• додаткове кухонне устаткування: холодильник, 

чайник, сервіз

• камера схову багажу 

• пральня і сушильня у розпорядженні гостей

• можливість замовлення сніданку до номеру

• ліфт 

• кімнати пристосовані для інвалідів 

• діюча рецепція 24 години на добу

Більше інформації Ви можете знайти на стороні 

http://www.hostelmolo.pl

http://www.hostelmolo.pl/


ХОСТЕЛ «МОЛО»

Ціна за місяць

кімната одномісна 800zł за кімнату  

кiмната двомісна 1200 zł за кімнату 

кімната трьохмісна 1500 zł за кімнату   

Сніданок Шведський стіл — 15 злотих

Вечеря — 16 злотих

http://www.hostelmolo.pl

http://www.hostelmolo.pl/


МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «РЕНОМА»

Академія гуманітарно-економічна в м. Лодзь співпрацює з медичним центром «РЕНОМА», завдяки 

чому наші студенти можуть скористатись на преференційних умовах послугами таких спеціалістів 

як:

• окуліст

• ларинголог

• гінеколог

• хірург

• реабілітолог

• невролог

• кардіолог

• дерматолог

Медичний центр «РЕНОМА» розпочав діяльність 

на ринку медичних послуг в м. Лодзь у 2004 р. 

З моменту появи представництва головною цінністю 

було і залишається піклування про благо кожного 

пацієнта. Тому для того щоб задовільнити потреби 

пацієнтів ми пропонуємо широке коло медичних послуг. 

Послуги здійснюються шляхом лікарських консультацій 

та профілактики у рамках основного медичного нагляду, 

спеціалізованого лікування, лікувальної реабілітації 

використовуючи сучасне діагностичне обладнання. 

Кандидати на навчання можуть пройти медичне обстеження, 

потрібне до прийняття на навчання! http://www.renoma-med.pl/

http://www.renoma-med.pl/


ЕРАСМУС

Кожен студент Академії може вступити до Ерасмусу

Ерасмус — це програма для ВНЗ, студентів і викладачів. Підтримує міжнародне 

співробітництво ВНЗ, надає можливість поїздок студентам за кордон в частині навчання або 

проходження практики, сприяє мобільності співробітників ВНЗ, створює для Вузів багато 

можливостей, щодо участі у проектах разом із закордонними партнерами.

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі вже багато років активно бере участь у програмі Ерасмус, 

що дає можливість студентам I й II ступеня денної та заочної форми навчання вчитись і проходити 

практику за кордоном. Навчання може тривати один семестр або один академічний рік, практика 

проходить мінімум три місяці.

Якщо ти станеш нашим студентом — у тебе буде шанс виїхати в один з декількох десятків 

престижних ВНЗ по цілій Європі.

Завдяки фондам з Євросоюзу ти одержуєш під час поїздки щомісяця високу стипендію.



Наші студенти можуть подати заявку на програми обміну до наступних

Європейських міст:

FRANCE - Paris, Dijon, Villetaneuse

GERMANY - Passau, Saarbrucken, Amberg

BELGIUM - Kortrijk, Namur,

SPAIN - Madrid, Catarroja, Valladoid, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Cadiz

PORTUGAL - Guarda, Matosinhos, Porto, Leiria, Portalegre

NETHERLANDS - Rotterdam

IRELAND - Dublin

FINLAND - Joensuu

CZECH REPUBLIC - Prague

TURKEY – Bolu, Istanbul, Burdur

І багато інших міст!



БІБЛІОТЕКА

Бібліотека Академії — це сучасно спроектований об'єкт у системі вільного доступу до літератури, 

розташований у будинку К на вул. Стерлінга 26.

Бібліотечні ресурси становлять понад 52 000 книг, 58 назв журналів і багату колекцію електронних 

видань.

У розпорядженні студентів перебуває 350 місць у читальному залі, у тому числі 85 місць обладнаних 

комп'ютерами місць із доступом до Інтернет. Будинок бібліотеки пристосований для потреб людей 

з обмеженими можливостями. 

Серед бібліотечних джерел — крім академічних підручників і монографій — перебуває великий 

інформаційний центр (енциклопедії, лексикони, атласи, словники), колекція світових видавництв із 

галузі мистецтва, класика літератури а також синематека, 

яка охоплює понад 100 назв на DVD. Студенти мають 

у розпорядженні також мультимедійний зал а також

приміщення для колективної роботи. 

Каталоги, доступні в Інтернеті, дають можливість 

перевірки окремих заголовків. Люди, записані 

в бібліотеку, мають можливість керувати власним 

бібліотечним рахунком. Можуть замовити будь-яку 

вільну книгу з книжної полиці, забронювати книгу 

позичену іншим читачем, продовжити строк 

повернення. У бібліотеку можна записатися по інтернету.

http://www.biblioteka.ahe.lodz.pl/

http://www.biblioteka.ahe.lodz.pl/


Студенти AHE можуть скористатися послугами 

Центру для спорту та активного відпочинку.

• Cпортзал

• Зал бойових мистецтв

• Багатофункціональний зал

• Спорт кімнати „Східна”

Вівторок

Години 15.30-17.00

фітнес, пауерліфтинг, веслування, настільний теніс, бадмінтон

(Безкоштовно по пред'явленні студентського квитка AHE)

П'ятниця

Години 15.30-17.00

фітнес, пауерліфтинг, веслування машина, настільний теніс, бадмінтон

(Безкоштовно при пред'явленні студентського квитка AHE)

Adres:

90-225 Łódź

ul. Pomorska 83/85

СПОРТ ТА ВІДПОЧИНОК ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ AHE



АРТЕРІОН

Навчання професійному кіно й 

телебаченню. Це місце, що дає можливість 

з'єднати техніку зв'язку й кілька інших форм 

передачі інформації (напр. тексту, звуку, 

графіки, анімації, відео).

Для наших студентів побудовані повністю обладнані 

телевізійні кіностудії, що дає можливість створення 

телевізійних програм, рекламних і навчальних фільмів, 

музичних кліпів, а також відео-продукції для Інтернету. 

Aртеріон це також аудиторії з повною технічною базою, у якій 

студенти Академії здійснюють свої захоплення й показують 

вміння позв'язані, як з напрямком навчання, так і з 

індивідуальними захопленнями.

http://arterion.pl/

http://arterion.pl/


ГАЛЕРЕЯ БІБЛІОТЕКА

Галерея — це простір для творчих, освітніх, 

анімаційних акцій, що реалізуються в галузі 

мистецтва, базисом для яких є академічна 

дидактика.

Основною метою та місією галереї є підтримка 

наукового розвитку на художньому факультеті, 

а також підтримка художньої активності 

студентів всіх напрямків. 

Діяльність галереї — це подання досягнень 

студентів, викладачів, а також запрошених 

творців мистецтва. 

Місією галереї є співробітництво з артистами, 

студентським середовищем, культурними 

центрами, а також організація виставок, 

семінарів. 



ПАТІО

Патіо це величезний відреставрований 

внутрішній двір, який служить для потреб 

Гуманітарно-економічної академії в Лодзі. 

У минулому на тому місці була фабрика 

Фердинанда Голднера, побудована 

у 1883–1896 роки. 20 років тому навряд чи 

хтось очікував, що текстильний напрямок 

Фердинанда Голднера перетвориться на 

фабрику знань, а гуркіт старих машин замінить 

ритм творчої роботи та прагнення отримання 

вмінь та навичок.

Сьогодні Патіо це серце й теперішня візитка 

ВНЗ. У ньому відбуваються самі важливі для 

життя ВНЗ урочистості і студентські вечірки. 

Патіо — це центр інтеграції, зустрічей студентів 

з людьми з політичного кола, культури 

й бізнесу.



Лодзь - місто молодих людей!

Що тягне молодь у Лодзь ...

Наймасштабніший в Європі Planetarium EC1

EC1 -Так зване місто культури

Безліч ТЦ

У них (кіно, музеї, розваги, елітні магазини)



Лодзь- місто молодих людей!
Нічне життя лине скрізь відому по всій Європі 

вулицю Пьотрковську, яка славиться  пішохідною

вулицею з десятками барів, ресторанів, клубів,

художніх галерей і магазинів у будівлях у стилі

модерн.

Лодзь проводить регулярні фестивалі, пов'язані 

з культурою, мистецтвом чи бізнесом, 

такі як Фестиваль Діалогу 4 Культур, Camerimage, Fashion Week.

Також для відпочинку там багато

парків і селянська гміна - великий лісовий комплекс в місті.

Більш детальна інформація про місто Лодзь знаходиться на сайті:

Link http://turystyczna.lodz.pl/

Допоміжні сайти для вашого комфортного перебування в Лодзі!

http://www.mpk.lodz.pl/

http://lodz.jakdojade.pl/

Також для відпочинку там багато парків і селянська гміна -

великий лісовий комплекс в місті.

Більш детальна інформація про місто Лодзь знаходиться 

на сайті:

Link http://turystyczna.lodz.pl/

http://turystyczna.lodz.pl/page/217,pliki-do-pobrania.html


Чи буде мною ктось опікуватися перший час 

мого перебування?

До вашого комфорту, при бажанні ми долучимо до 

Вас людину яка буде опікуватися Вами та 

допомагати в вирішенню питань (зустрічь на 

вокзалі, пункт обміну валют, страхування, 

транспорт, місце знаходження нашої 

академії,екскурсія по місту)

Чи є в академії кафе?

В академії знаходиться чудове кафе, де студенти 

можуть в будь-якій хвилі 

замовити їжу,з великого спектру продуктів.

Обід - 7-10 злотих

Коли на студентській візі можна працювати  

легально?

Студент може легально працювати протягом 6 

місяців 

Яка вартість винайму житла?

Ок. 1200 zł двукімнатна 

Ок. 700 zł однокімнатна 

Помічні сайти до винайму житла:

http://dom.gratka.pl

http://www.domiporta.pl

http://www.morizon.pl

ВІДПОВІДІ НА ВАШІ НА ПИТАННЯ

http://dom.gratka.pl
http://www.domiporta.pl
http://www.morizon.pl


ВАРТІСТЬ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ЛОДЗІ!

ПРОЇЗНИЙ КВИТОК (ВЕСЬ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ)

Білет на 3 дні

Студентський 12.60 zl

Білет на 7 днів

Студентський 17.90 zl

Білет на 14 днів

Студентський 28.00 zl

Білет на 30 днів

Студентський 40.00 zl

Білет на 90 днів

Студентський 96.00 zl

Студентськи (семестровий) 5 місяців

Студентський 223.00 zl

Білет на 12 місяців

Студентський 450 zl

http://www.migawka.lodz.pl/

ІНТЕРНЕТ І ТЕЛЕФОН :

Найбільш розповсюдженні sim card то „play” і 

„orange”

Деталі о тарифах

http://www.play.pl

http://www.orange.pl

Інтернет TOYA – ок 40 зл/місяць 

https://toya.net.pl/



ВАРТІСТЬ ПРОДУКТІВ М.ЛОДЗЬ

ПРОДУКТ ВАРТІСТЬ

Хліб 2.50 злотих

Булочка(шт) 0,45 злотих

Масло (200 г) 4.00 злотих

Сир (1кг) 20,00 злотих

Яйця (10 шт) 5.00 злотих

Шинка (1кг) 25.00 злотих

Кетчуп (500 мл) 3.99 злотих

Огірки (1кг) 4.00 злотих



ВАРТІСТЬ ПРОДУКТІВ М.ЛОДЗЬ

Магазин онлайн

http://ezakupy.tesco.pl/

ПРОДУКТ ВАРТІСТЬ

Філе курки (1 кг) 15,00 злотих

Мінеральна вода (1,5л) 1,50 злотих

Coca-cola (2l) 5.00 злотих

Сік (1л) 3,49 злотих

Помідори (1кг) 4.13 злотих

Молоко (1 л) 2,40 злотих

Фруктовий йогурт (150 мл) 1,50 злотих

Картопля (1 кг) 1.20 злотих

Фарш (1кг) 12.00 злотих

Макаронні вироби (400 г) 2.50 злотих

Рис (400 г) 2.50 злотих

Масло (1л) 5.00 злотих

Риба (1кг) 20,00 злотих



AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 

ОЧИМА  НАШИХ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ:

„Я дуже вдячна Богу і сім'ї за можливість навчатися в AHE.

Я люблю те, що я роблю, і навчання в академії робить мене кращою.”

Анастасія

Направлення „Танець”

„Будучи студенткою AHE, я почала дивитися на свою професію іншими 

очима,закохуюся в неї з кожним днем все більше і більше.”

Кристина

Направлення „Танець”

„АHE для мене, це затишне місце, куди я можу прийти і вчитися тому ,що 

мені подобається, не було жодної хвилини проведеної даремно. Нові 

знайомства,які надають більше нових вражень,надихають тебе, надають 

тобі впевненості . Вчителя які тут працюють вчать з любов'ю тому . АХЕ для 

мене - це ковток чогось нового, свіжого, тут відчувається життя.”

Кристина 

Направлення „Графіка”



КОНТАКТ

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі

Адреса: вул. Sterlinga 26, 90-212 Лодзь, 

Тел.: +48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

E-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Łódź 90-212, ul. Sterlinga 26, pokój K112

Контакти для спілкування українською чи російською мовами

kom.: +48 501 323 201 

study@ahe.lodz.pl

ВКонтакте: https://vk.com/studylodz

Facebook: https://www.facebook.com/studylodz

Сайт: http://www.ahe.lodz.pl/ru

mailto:rekrutacja@ahe.lodz.pl
mailto:study@ahe.lodz.pl
https://vk.com/studylodz
https://www.facebook.com/studylodz
http://www.ahe.lodz.pl/ru

