Бажаєте отримати
Європейську освіту?
Ви маєте шанс
реалізувати свої мрії!

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА
СПІЛЬНИМИ ОСВІТНІМИ
ПРОГРАМАМИ
КиМУ (УКРАЇНА) ТА
WSB (ПОЛЬЩА)
• Прийом на навчання здійснюється
за
співбесідою,
без
вступних
випробувань.

Для вас діють спільні освітні програми
підготовки бакалаврів, магістрів
Київського міжнародного університету
(Україна) та Вищої школи бізнесу в
Домброві Гурнічій (WSB, Польща).

• Вся інформація про студентів
вноситься до відповідного реєстру
Польщі, який є частиною реєстру ЄС.
• Термін
навчання:
3
(бакалавр); 2 роки (магістр).

ОТРИМАЙТЕ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ
ВИЩОЇ ШКОЛИ БІЗНЕСУ В
ДОМБРОВІ ГУРНІЧІЙ (ПОЛЬЩА)
В УКРАЇНІ!

роки

• Навчання
англійською,
українською, російською та польською
мовами.
• Візова
підтримка
навчання та стажування.

на

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В УКРАЇНІ!

Спільні освітні програми – це
можливість професійної реалізації
випускників як в Україні,
так і за кордоном.

період

Київський міжнародний університет:
http://www.kymu.edu.ua
e-mail: info@kymu.edu.ua
Місце навчання:
КиМУ (м. Київ, Україна);
WSB (м. Домброві Гурнічій, Польща).

Вища школа бізнесу
в Домброві Гурнічій
www.wsb.edu.pl
info@wsb.edu.pl

СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ДІЮТЬ ЗА ТАКИМИ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Термін подачі заяв на навчання
за спільними програмами:
травень – вересень

БАКАЛАВР:

Для вступу подаються такі документи:

• міжнародні відносини
(міжнародна торгівля;
управління проектами та фондами ЄС);

• менеджмент

(управління в підприємництві;
бухгалтерський облік та
оподаткування в управлінні
підприємця);

• філологія (переклад);
• інформаційні технології

(системне програмування;
комп’ютерна графіка;
комп’ютерні мережі та бази даних).

МАГІСТР:
• менеджмент

(управління в підприємництві,
управління людськими ресурсами,
менеджер проекту, управління
фінансами, психологія в бізнесі).

• заява (реєстраційна форма);
• документ про загальну середню освіту
(перекладений, нотаріально завірений);
• три фото (35х45) підписане та одне
фото (20х25, роздільна здатність
300dpi) в електронному варіанті;
• копія закордонного паспорту;
• копія українського паспорту (1,2,11
сторінки);
• копія
довідки
про
присвоєння
ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження
(перекладений, нотаріально завірений);
• медична довідка (форма 086-О)
(перекладений, нотаріально завірений).
Прийом документів
здійснюється приймальною комісією
Київського міжнародного університету
за адресою:
м. Київ, вул. Львівська, 49
тел.: +380 44 594-03-04

Термін навчання:
3 роки (180 кредитів) – бакалавр;
2 роки (120 кредитів) – магістр.

Проживання студентів
під час навчання у
КиМУ та WSB забезпечується
університетами у комфортабельних
гуртожитках у безпосередній
близькості до навчальних корпусів.

