ПРОПОЗИЦІЯ УТіЕ
Університет Туризму і Екології є провідним науковим центром міжнародного масштабу, який
приваблює студентів з усієї Польщі та з за кордоному. Це стабільний і визнаний бренд на ринку
освіти в Європі. Висока якість освіти підтверджується численними нагородами, акредитаціями
і сертифікатами. Нас відрізняє креативність та інновації в створенні привабливих кар'єрних
перспектив. Наша місія полягає в гарантуватуванні випускникам високоякісної освіти,
на підставі експертних знань і досвіду, які забезпучує персонал школи.
Бренду УТіЕ ви можете довіряти.

ЧОМУ САМЕ УТіЕ?
УТіЕ гарантує:
• сучасну систему освіти на основі навчальних моделей Європи, інновації
і цікавий навчальний план.
• широкий спектр спеціалізованих теоретичних і практичних знань, що підвищує шанси
випускників на отримання пропозицій від потенційних роботодавців.
• Можливість навчатися англійською мовою.
• Співробітники - науковий склад, в який входять експерти з провідних академічних центрів у
Польщі так із-за кордону.
• Цікаві заняття вже з першого року навчання.
• Індивідуальний підхід до кожного студента і безпосередній контакт з викладачами.
• Сучасні класи та лабораторії, класи в невеликих групах.
• Можливість реалізації частини своїх досліджень в визнаних університетах за кордоном.
• Найбільш привабливі в Польщі пропозиції стажування в країні і за кордоном.
• Насичена програма грантів і пільг з технічного обслуговування, в тому числі безкоштовна освіта
для студентів з низьким рівнем доходу (за наявністю необхідних документів).
• Можливість продовження освіти на рівні післявузівської і в рамках програми ПольськоАмериканського MBA.
УТіЕ займає лідируючі позиції в найбільш важливих національних рейтингах університетів. Ще
один рік поспіль інститут був визнаний гідним звання "Кращий університет туризму в Польщі",
який протягом багатьох років навчає фахівців і майбутніх менеджерів в туристичній галузі.
Навчання проводяться в ренесансному замку під назвою Малий Вавель, в атмосфері історичного
інтер'єру, в сучасно обладнаних аудиторіях та комп'ютерних лабораторіях. Студенти цінують

практичну освіту, міжнародний рівень та можливість створення індивідуального шляху освіти,
інноваційних методів навчання і неймовірну атмосферу університету.
Університет акредитований Міністерством науки і вищої освіти.
Університет Туризму і Екології відповідає очікуванням ринку праці, ефективно реалізує програму
навчання і роботи, завдяки чому студенти мають можливість отримати гарну роботу після
навчання. Ця унікальна програма забезпечує випускників вищих навчальних закладів не тільки
європейський дипломом, але необхідний досвідом. Програма побудована на основі сильно
розвиненої співпраці між університетами та бізнес-школами. В рамках цієї співпраці, студенти
можуть скористатися привабливою пропозицією стипендій і гарантів від роботодавців під час і
після закінчення університету.

Пропозиція освіти в Сухій Бескидзькій:

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ
Напрямок: ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Навчання І рівня:
Спеціальності:
•
•
•
•
•
•

Фізична рекреація
Управління (менеджмент) брендовим туристичним продуктом
Готельно-ресторанний бізнес
Менеджер Spa i Wellness
Управління регіональною і місцевою рекламою
Управління зрівноваженим туризмом

Навчання ІІ рівня:
Спеціальності:
•
•
•
•

Івент-менеджмент
Менеджер туризму
Міжнародний туризм
Створення інноваційних туристичних продуктів

Післядипломна освіта:
Підвищення кваліфікації:
• Туризм і готельний бізнес для вчителів

• Гастрономія і харчування людини для вчителів
Курси удосконалення:
• Менеджер оздоровчого туризму і wellness
• Mенеджер гастрономії
• Екологічний менеджмент
• Відновлювані джерела енергії та управління відходами

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Напрямок: ІНФОРМАТИКА
Начання І рівня
Спеціальності:
•
•
•
•

Комп’ютерна електроніка
Системи баз даних
Програмне забезпечення
Мультимедійні технології та комп’ютерна графіка

Післядипломна освіта:
Підвищення кваліфікації:
• Інформатика з елементами комп'ютерної графіки і мультимедійні
технології для вчителів
Курси удосконалення:
• Менеджер логістики
• Мультимедійні технології та комп’ютерна графіка
• Системи баз даних
•
•
•

Створення веб-застосунків (веб-аплікацій)
Інженерія програмного забезпечення
Компютерні мережі – проектування і управління

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Напрямок: ПОЛІТОЛОГІЯ
Начання І рівня
Спеціальності:
•

Е-бізнес і соціальні мережі

•
•
•

Журналістика і соціальні мережі (Засоби масової інформації)
Регіональна політика та політика місцевих органів влади
Зв’язки з громадськістю (public relations)

Післядипломна освіта:
Підвищення кваліфікації:
• Реклама i public relations для вчителів
• Професійний консалтинг
Курси удосконалення:
• Державні закупівлі
• Менеджер у справах реклами і корпоративного іміджу
• E-biznes – рекламні кампанії в інтернеті
• Створення політичного іміджу
• Професійне обслуговування клієнтів органів місцевого самоврядування
• Social media – спеціаліст у справах засобів масової інформації

Пропозиція навчання в Кракові

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ
Напрямок: ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ І ПОЛЬСЬКОЮ МОВАМИ
Начання І рівня
Спеціальності:
•
•
•
•
•

Управління (менеджмент) брендовим туристичним продуктом
Готельно-ресторанний бізнес
Менеджер Spa i Wellness
Управління регіональною і місцевою рекламою
Управління зрівноваженим туризмом

Післядипломна освіта:
Підвищення кваліфікації:
• Менеджер готелю

Пропозиція навчання у Варшаві

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Післядипломна освіта:
Курси удосконалення:
• Інвестиції в нерухомість
Таблиця оплати за навчання:

Напрямок

Навчання польською мовою в Сухій Бескидзькій
Рівень
Стаціонарне навчання
Заочне навчання
навчання
Оплата за Оплата за Оплата за Оплата за
семестр
рік
семестр
рік
I

Туризм і Рекреація

II

Туризм і Рекреація

I

Інформатика

I

Політологія
Політологія - Е-бізнес і
соціальні мережі

Напрямок

I

3 800,00зл 1 850,00 зл

3 700,00 зл

1 900,00 зл

3 800,00зл 1 800,00 зл

3 600,00 зл

2 200,00 зл

4 400,00зл 2 200,00 зл

4 400,00 зл

1 900,00 зл

3 800,00зл 1 800,00 зл

3 600,00 зл

- зл

- зл

Навчання англійською мовою в Кракові
Рівень
Стаціонарне навчання
навчання
I

Туризм і Рекреація
Реєстраційний внесок
Бакалавр

300,00 зл

Інженер

300,00 зл

Політологія - Е-бізнес і
соціальні мережі
1 000,00 зл
Магістр

1 900,00 зл

- зл

4000,00 зл

8000,00 зл

1 950,00 зл 3 900,00 зл

Оплата при реєстрації
внеску
Бакалавр

150,00 зл

Інженер
150,00 зл
Політологія - Е-бізнес і
соціальні мережі
150,00 зл

Інтенсивний курс
Польської мови та
культури

480 eur

