Міжнародна освітня магістерська програма
«ОБЛІК і ФІНАНСИ»
(Польща-Україна)
в рамках проекту «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»
Міжнародна освітня магістерська програма «ОБЛІК і
ФІНАНСИ» (Польща-Україна) в рамках проекту «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»
охоплює повний цикл навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за
спеціальністю «Облік і фінанси», тривалістю 4 семестри, протягом яких студенти
будуть навчатися одночасно в Київському міжнародному університеті (КиМУ) та
Сопотській вищій Школі (далі – СВШ).
При здійсненні спільної освітньої програми застосовується кредитна система,
заснована на принципах міжнародно визнаної Європейської системи перенесення та
накопичення кредитів (ECTS).
Обсяг програми «Два дипломи», що реалізовується в СВШ, складає близько
450 годин лекцій, тренінгів та практичних занять, які відбуватимуться польською,
українською та російською мовами. Вся діяльність студента, пов’язана із вивченням
дисциплін, які студент включив до індивідуального навчального плану на
навчальний рік (відвідування лекцій, семінарів, практичних, лабораторних занять,
самонавчання, підготовка проектів, курсових праць, тощо) оцінюється кредитами.
Інтегрований навчальний план між співпрацюючими університетами
передбачає забезпечення навчального процесу в рівних частинах. В КиМУ студенти
опановуватимуть базові предмети. У рамках програми «Два дипломи» у СВШ
викладатимуться фахові профільні навчальні дисципліни, що відповідають профілю
BPO/SSC (міжнародні корпорації, що надають високоспеціалізовані бізнес послуги у
сфері фінансів і бухгалтерського обліку).
Графік навчального процесу узгоджується вузами-партнерами.
Студенти-учасники програми зобов’язані приїхати в СВШ у визначені ВНЗпартнерами терміни не пізніше дня початку занять. Обов’язком кожного студентаучасника програми є присутність на заняттях і практиках в Сопотській вищій школі,
що буде засвідчуватися власноручним підписом у списках присутніх. Протягом
навчання в КиМУ студентам пропонується вивчення польської мови. Крім того,
освітня програма розпочнеться тритижневим курсом польської мови в Польщі. Курс
польської мови буде відбуватися в осередках відпочинку Приморського регіону
Польщі. Учасникам курсу польської мови надається гарантоване (безкоштовне)
проживання і харчування. У IV семестрі освітня програма передбачає тримісячну
професійну практику в міжнародних корпораціях, таких, як Bayer, Thyshenkrupp,
Arla, Kemira, Hempel.
Кожен студент-учасник програми отримує студентський квиток виданий СВШ,
на основі якого матиме пільги, встановлені для студентів в Польщі.
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По завершенні навчання студент повинен скласти державні іспити, які
включають в себе захист підсумкової (дипломної) роботи, як однієї з умов
успішного завершення навчання за спільною навчальною програмою.
Підсумкову (дипломну) роботу студент готує під керівництвом викладача одного із
Співпрацюючих ВНЗ.
Міжнародна освітня програма за спеціальністю «Облік і фінанси» передбачає
оволодіння таким основними курсами















Фінанси в корпорації
Основи контролінгу в корпорації
Аналіз і фінансове планування в корпораціях
Структура, процедури і діяльність BPO
Бухгалтерський облік і креативність
Системи FK класу ERP-SAP
Міжнародний бухгалтерський облік
Міжнародні стандарти бізнесу;
Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі
Управління міжнародними фінансами
Культурні відмінності і робота в міжнародних колективах
Англійська мова для бізнесу та політики
Ділова англійська мова
Магістерські семінари та інші

Учасниками проекту можуть бути студенти, які розпочинають навчання за
рівнем вищої освіти магістр в Київському міжнародному університеті
«Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління і
адміністрування», або ті, що мають базову економічну освіту та бажають отримати
вищу освіту за рівнем вищої освіти магістр за спеціальністю «Облік і фінанси» у
СВШ (Польща).
На період навчання й практик студенти-учасники програми самостійно
бронюють й оплачують проживання в Польщі. Координатор СВШ надсилає
учасникам програми списки можливих місць проживання, а також, при
необхідності, надає студентам допомогу під час бронювання номерів
Під час перебування в Польщі, з метою реалізації занять і практик,
студенти отримуватимуть стипендію у розмірі близко 1200 PLN.
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Вартість програми:
За ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ – 300 Євро (СВШ) + 17000грн
За ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ – 300 Євро (СВШ) + 17000 грн












ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:
заява (реєстраційна форма);
копія закордонного паспорту;
копія паспорту громадянина України;
копія візи (після приїзду в Польщу);
копія атестату про загальну середню освіту, підтверджена КиМУ*;
копія диплому бакалавра з додатком (економічна освіта), підтверджена
КиМУ*;
медична довідка, що підтверджує відсутність протипоказань для
навчанння на обраній спеціальності*;
3 фото (35х45 мм);
копія страхового полісу на час навчання в Польщі (після приїзду в Польщу);
копія підтвердження оплати.
Документи, необхідні для КиМУ (додатково):







заява (реєстраційна форма);
копія паспорта;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
6 фото (3х4 см);
оригінал диплому бакалавра з додатком.

* необхідно оформити нотаріально-завірений переклад на польську мову.

3

