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 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія Університету ім. Яна Кохановського бере свій поча-
ток у Келецькому вчительському коледжі, на базі котрого 
рішенням Голови Ради Міністрів від 19 червня 1969 року 
було створено Вчительський інститут, на який поклала-
лось завдання підготовки педагогічних кадрів для Ке-
лецького воєводства. Тоді було створено три факультети: 
гуманітарних наук (напрями навчання – польська філо-
логія з історією і російська філологія), математично-при-
родничий (напрями – математика з фізикою і географія з 
громадянським вихованням) та педагогічний (початкове 
навчання з фізичним вихованням і початкове навчання з 
музичним вихованням). На повну ставку тоді у виші пра-
цювало 35 викладачів (у т.ч. 7 доцентів і 9 кандидатів наук), 
а навчалося 335 студентів.

У 1973 році Вчительський інститут було реорганізовано 
у Педагогічний інститут, котрий провадив навчання у 14 
напрямах магістерського рівня денної та заочної фор-
ми навчання. У 1979 р. виш отримав ім’я Яна Коханов-
ського. У 1980 р. створено перші післядипломні студії, а 
від 1981/1982 н.р. почав працювати Заміський факультет 
педінституту у Пйотркові Трибунальському (нині це філія 
університету).

У 1992 р. було організовано Факультет управління і адмі-
ністрування, де провадилось навчання у двох напрямах: 
управління і маркетінг та політологія. Ухвалою Сейму РП 
від 1 вересня 2000 р. виш набув статусу академії та почав 
називатися Свєнтокшиська академія ім. Яна Кохановсько-
го. В 2002 р. ми набули право до надавання наукового 
ступеня доктора історичних наук. У 2002/2003 н.р. усі фа-
культети розпочали працю над впровадженням системи 
кредитних балів (ECTS).
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 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

23 січня 2008 р. парламент одноголосно прийняв урядо-
вий проект закону про надання Свєнтокшиській академії 
статусу університету і зміну її назви на Гуманітарно-при-
родничий університет ім. Яна Кохановського у місті Кель-
це.

Законом від 1 жовтня 2011 року Гуманітарно-природни-
чий університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце став 
класичним університетом. Його повна назва звучить: Уні-
верситет ім. Яна Кохановського у місті Кельце.

Зараз університет має право надавання ступеня кандидата 
наук у 11 областях знань, а саме: три у сфері гуманітарних 
наук (історія, мовознавство і літературознавство), чотири 
у області природничих наук (біологія, фізика, географія і 
хімія); у сфері мистецтвознавства і педагогіки (на Педаго-
гічно-артистичному факультеті), політології (на Факультеті 
управління і адміністрування), а також у області наук про 
здоров’я (на Факультеті наук про здоров’я).

Університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце нале-
жить до групи найбільших вищих шкіл у країні. На даний 
момент на 5 факультетах та у філії у Пйотркові Трибуналь-
ському навчається 12 806 студентів. У 2015/2016 н.р. уні-
верситет провадить набір на 41 напрям стаціонарної та 
заочної форми навчання. Пропозиція навчання включає 
понад 100 спеціальностей на педагогічних, медичних, ар-
тистичних, гуманітарних, суспільно-наукових і математич-
но-природничих напрямах.

Після закінчення 3-річного курсу навчання першого сту-
пеня випускники отримують професійний ступінь ліценці-
ата, а після закінчення 2-річного курсу другого ступеня та 
цілісного п’ятирічного курсу навчання – ступінь магістра.
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 ВЛАДА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Влада УніВерситетУ ім. Яна КоханоВсьКого 
У місті Кельце, 

обрана на термін 2012-2016

Ректор
проф. д-р наук Яцек Семаняк

Проректор у справах розвитку і фінансів
д-р наук Барбара Зброїньська, проф. УЯК

Проректор з дидактичних і студентських справ
проф. УЯК Януш Круль 

Проректор з наукових справ і міжнародної співпраці
проф. д-р наук Марек Пшеньосло

Проректор у справах Філії у Пйотркові 
Трибунальському

д-р наук Зигмунт Матушак, проф. УЯК
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5



www.ujk.edu.pl

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Навчальний рок в Університеті ім. Яна Кохановсько-
го охоплює:

 два семестри – зимовий i літній

 дві екзаменаційні сесії: зимову (на межі січня і лютого), 
літню (у червні) i осінню – виправна у вересні

  какнікули: зимові (під час різдвяних свят), весінні (під 
час великодніх свят) та літні (липень – вересень, для тих, 
хто зарахував літній семестр під час літньої сесії).

Зимова екзаменаційна сесія i  літній семестр розділені 
лютневою міжсеместральною перервою.

Урочиста інаугурація навчального року відбувається у 
перший тиждень жовтня. Детальну організацію кожного 
навчального року визначає ректор. Ректор мае право та-
кож у особливих випадках встановити т.зв. „ректорські дні” 
– вільні від занять.

Прийом у лави студентів Університету ім. Яна Коханов-
ського наступає у момент посвячення у студенти і скла-
дення присяги.

Студенти стаціонарної форми навчання отримують пра-
во безплатного відвідування занять, що проводяться в 
університеті у обсязі годин, передбачених програмою на-
вчання.

Обов’язком студентів є виконання Статуту Університету ім. 
Яна Кохановського i Регламенту навчання, слідування ака-
демічним традиціям, гідне представлення вищої школи і 
дбання про її добре ім’я.
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 СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Студенти створюють студентське самоврядування. Їх 
представляє Університетська рада студентського са-
моврядування (УРСС) та Факультетські ради студент-
ського самоврядування (ФРСС), котрі делегують своїх 
представників до колегіальних органів університету (се-
нату) i факультетів (рад факультетів). 

Студентське самоврядування бере участь в управлінні 
вищої школи, у рішеннях студентських справ, організує 
суспільно-побутове і культурне життя студентів (напр., 
Студентське культурне життя – Ювеналії, Школярська 
осінь), організує або співорганізує курси, конференції і 
адаптаційні табори.

www.ujk.edu.pl

7



www.ujk.edu.pl

 СТУДЕНТСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ І НАУКОВЕ ЖИТТЯ

На території студмістечка по вул. Шльонській діє Студент-
ський клуб «ВСПАК». Його багата пропозиція охоплює 
циклічні заходи у рамках Школярської осені та Ювеналіїв. 
Крім того у клубі організовуються виступи стемів, музичні 
концерти, дискотеки, виставки, студентські хепенінги, а та-
кож заняття з аеробіки і курси танців.

На усіх факультетах діють Студентські наукові гуртки. Є 
їх понад 70, отже кожен може знайти для себе щось ціка-
ве. Усю інформацію про наукову діяльність гуртків можна 
отримати у Осередку науки і культури студентів – ОНІКС 
(вул. Шльонська 15 к. 08).

www.ujk.edu.pl
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 СПОРТ І ВІДПОЧИНОК

Організатором спортивного життя університету є Міжфа-
культетська кафедра фізичного виховання і спорту, котра 
опрацювала цікаву програму обов’язкових занять (пла-
вання, волейбол, баскетбол), а також уможливлює участь 
у реабілітаційних і факультативних заняттях (аеробіка, 
тренажери, великий теніс) та заняття у спортивних секці-
ях (аеробіка, баскетбол, волейбол, лижі, важка атлетика, 
гандбол, настільний теніс, дзюдо, футбол, легка атлетика, 
підводний спорт, плавання, парусний спорт). Особливою 
популярністю серед студентів користуються спортивні та-
бори: лижний у Буковині Татшанській i парусний рейд по 
Великих мазурських озерах.

www.ujk.edu.pl
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 СТИПЕНДІЇ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА, ГУРТОЖИТКИ

стипендії

1.  Соціальна стипендія – для студентів, що знаходяться 
у скрутному матеріальному становищі;

2.  Спеціальна стипендія – для студентів з відповідно за-
документованим ступенем інвалідності;

3.  Ректорська стипендія – для найкращих студентів, 
які отримали за навчальний рік високу середню оцінку 
або мають наукові, артистичні чи спортивні досягнен-
ня на загальнопольському чи міжнародному рівні. На 
стипендію може претендувати студент, зарахований на 
перший курс у році складання випускного іспиту, який 
є лауреатом міжнародної предметної олімпіади або 
лауреатом чи фіналістом загальнопольської олімпіади, 
що є предметом відповідних правних регулювань сис-
теми освіти, якщо профіль олімпіади відповідає області 
знань, до котрої приписаний даний напрям навчання;

4.  Міністерська стипендія за визначні успіхи – при-
значена для студентів, що особливо виділяються у на-
вчанні або посідають визначні наукові, артистичні чи 
спортивні досягнення. Стипендія призначена для сту-
дентів, які закінчили перший курс.

5.  Матеріальна допомога – форма тимчасової фінансо-
вої підтримки студента, котрий з незалежних від нього 
причин потрапив у скрутну матеріальну ситуацію; може 
надаватись у наступних випадках:
•  короткотермінового погіршення матеріальної 

ситуації у сім’ї, викликаного смертю котрогось з 
батьків, одного з подружжя чи юридичного опікуна,

•  несподіваної i важкої хвороби студента, його 
подружжя, дитини, брата чи сестри, молодших ніж 
26 років, які навчаються і проживають у спільному 
господарстві та перебувають на утриманні 

www.ujk.edu.pl

10



www.ujk.edu.pl

 СТИПЕНДІЇ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА, ГУРТОЖИТКИ

батьків чи юридичних опікунів, що вимагає 
надмірно підвищених видатків; хвороба має бути 
документально засвідчена лікарем-спеціалістом,

•  несподіваної хвороби батьків або юридичних 
опікунів, які проживають у спільному господарстві 
зі студентом, котра вимагає надмірно підвищених 
видатків; хвороба має бути документально засвідчена 
лікарем-спеціалістом,

•  несподіваного погіршення матеріальної ситуації 
студента, викликаного: стихійним лихом, зокрема 
пожежею, повіддю чи засухою,

•  інших обгрунтованих і удокументованих випадках.

їдальнЯ

Студентська їдальня знаходиться по вул. 9 віків Кельце, 
19 (приміщення Факультету наук про здоров’я).

У меню комплексні обіди за дуже низькими цінами (8,50 
зл; 9 зл; 10 зл; 12 зл; 15 зл) перше + друге. Їдальня має 
добре забезпечений буфет, де можна придбати каву, чай, 
продуктові товари, соки, напої, канцелярські товари, ка-
напки, печиво і  т.п. Знаходиться на першому поверсі бу-
динку.

Відкрита щоденно:  
понеділок – четвер: 9 – 17 год., п’ятниця i субота: 8 – 18 
год., неділя: 8 – 14 год.

гУртоЖитКи

В Університеті ім. Яна Кохановського є чотири гуртожитки 
в м. Кельце і один у Пйотркові Трибунальському.

Студентський гуртожиток ОДІСЕЯ, у якому є 272 місць в 
блоках в 2-місних кімнатах (у кожному блоці 2 кімнати, 

www.ujk.edu.pl
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 СТИПЕНДІЇ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА, ГУРТОЖИТКИ

санвузол і кухня). Є також 2 кімнати для осіб, що пересува-
ються на інвалідських візках. 

Студентський гуртожиток ФАМА, у якому є 192 місця в 1- 
та 2-місних кімнатах (у кожному блоці 2 кімнати, санвузол 
і кухня).

Студентський гуртожиток МЕЛОДІЯ, у якому є 192 місця 
в 1- та 2-місних кімнатах (у кожному блоці 2 кімнати і сан-
вузол).

Студентський гуртожиток ЛОНЧНІК, , у якому є 145 місць 
в блоках в 2-місних кімнатах (у кожному блоці 2 кімнати, 
санвузол і кухня).

Студентський гуртожиток ОЛІМП у Пйотркові Трибу-
нальському знаходиться безпосередньо біля навчально-
го корпусу, має 168 місць у 2-місних кімнатах з санвузлом, 
а також у 1- i  3-місних кімнатах у блоках з санвузлом. У 
кожній кімнпті є сполучення з Інтернетом. У будинку гур-
тожитка є пральня, кухонні приміщення на кожному по-
версі та соціальна кімната з телебаченням.

Контакт: Кельце, вул. Шльонська, 
тел.  +48 41 349 73 59;  

+48 41 349 73 56;  
+48 41 349 73 51;  
+48 41 349 73 64

Контакт: Пйотрків Трибунальський, тел. Словацького,  
tel. 44 732 74 42

Більше інформації про суспільно-побутові умови мож-
на знайти на сайті університету www.ujk.edu.pl у розділі 
«studenci – sprawy socjalno-bytowe».

www.ujk.edu.pl
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 БЮРО КАР’ЄР

Відділ управління кар’єрою  
вул. Свєнтокшиська 21, будинок ЦПiБ,  
25-406 Кельце, к. 2/04,  
тел. +48 41 349 78 91  
www.abk.ujk.edu.pl,  
e-mail: abk@ujk.edu.pl

Відділ управління кар’єрою є членом Загальнополь-
ської мережі відділів управління кар’єрою i реалізує 
згідно з визначеними стандартами місію мережі, допо-
магає студентам і випускникам вишів успішно виходити 
на сучасний ринок праці і ефективно там функціоновати 
(Сертифікат від 24.01.07 Краків).

1.  Метою діяльності Відділу управління кар’єрою є веден-
ня різноманітних форм пошуку праці для майбутніх і ак-
туальних випускників університету, особливо щляхом 
встановлення постійних контактів з вітчизняними та 
іноземними підприємцями, шляхом збору інформації 
про курси, гранти, післядипломне навчання та навчан-
ня за кордоном, а також організації тренінгів і курсів 
підвищення кваліфікації. 

2.  Допомога студентам і випускникам у плануванні про-
фесійної кар’єри. 

www.ujk.edu.pl
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

Іноземці можуть навчатися в Університеті ім. Яна Коханов-
ського у м. Кельце:

1. на загальних засадах, якщо вони:
•  мають дійсну Карту поляка,
•  громадяни однієї з країн-членів ЄС чи ЄАВТ – сторін 

умови про Європейський економічних простір чи 
громадяни Швейцарської Конфедерації або ж члени 
родини такої особи i мають необхідні кошти на 
утримання під час навчання,

•  мають дозвіл на постійне проживання,
•  мають у РП статус біженця,
•  підлягають тимчасовій охороні,
•  мають дозвіл на проживання довгострокового 

резидента ЄС,
•  мають дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з 

обставинами, про які йдеться у ст. 127, ст. 159 ч. 1 або 
ст. 186 ч. 1 п. 3 або 4 закону від 12 грудня 2013 р. про 
іноземців,

•  підлягають додатковому захисту;

2.  на інших підставах, відмінних від тих, які стосуються 
громадян Польщі. 

Набір іноземців на загальних підставах

Іноземці, які мають право навчатися на загальних підста-
вах, беруть участь у вступній кампанії згідно з умовами, 
передбаченими відповідною постановою:

1.  реєстрації абітурієнта шляхом заповнення формуляра за 
інтернет-адресою: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja,

2. внесення вступної оплати.

www.ujk.edu.pl
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

Умовою прийняття на навчання є отримання позитивного 
рішення у кваліфікаційному процесі та подання у належ-
ному терміні усіх необхідних документів: 

1.  візи чи карти проживання, або ж іншого документу, що 
дає право проживання на території РП; 

2.  у випадку вступу на навчання на першому ступені або 
на цілісний магістерський курс: нострифіковане чи за-
безпечене apostille свідоцтво або інший документ про 
середню освіту, отриманий за кордоном, що дає підста-
ви до прийому на навчання у вищих школах кожного 
типу в країні, у системі якої діяла установа, що видала 
свідоцтво, та визнається за рівноцінний з відповідним 
польським атестатом зрілості згідно з правилами но-
стрифікації шкільних випускних свідоцтв, отриманих за 
кордоном, або визнається згідно з міжнародною умо-
вою за рівноцінний з відповідним польським атестатом 
зрілості чи за такий, що дає право навчатися у Республі-
ці Польща; ця вимога не стосується іноземців, які отри-
мали атестат зрілості у Польщі або мають «міжнародне 
свідоцтво про середню освіту»;

3.  медичну довідку, що стверджує відсутність протипока-
зань до навчання на обраному напряму вищої освіти; 

4.  страховий поліс на випадок хвороби чи наслідків не-
щасних випадків на період принаймні одного навчаль-
ного року або Європейську карту медичного страху-
вання чи декларацію про добровільне страхування у 
Національному Фонді Здоров’я одразу після початку 
навчального процесу;

5.  завірену ксерокопію закордонного паспорту (сторінка 
з фотографією і номером); 

www.ujk.edu.pl
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

6. у випадку навчання польською мовою:

а)  сертифікат володіння польською мовою, виданий Дер-
жавною комісією польської мови як іноземної або

б)  документ, що підтверджує закінчення річних під-
готовчих курсів до навчання польською мовою у 
осередках, встановлених міністром у справах вищої 
освіти або ж

в)  підтвердження володіння польською мовою, видане 
комісією польської мови, створеною ректором на 
підставі окремих постанов,

7.  обов’язок представлення документів, про які говорить-
ся у п. 6, не стосується осіб, які мають атестат зрілості, 
отриманий у Польщі,

8.  у випадку навчання іноземною мовою, документ, що 
зосвідчує вілодіння іноземною мовою,

9.  4 фото (3 паперові, 1 електронне - jpg, 2см x 2.5см, 236 x 
295 пікселів – додається до реєстраційного формуляру).

Кожний документ, виданий іноземною мовою, слід подати 
разом з нотаріально підтвердженим перекладом поль-
ською мовою.

Набір іноземців на підставах, відмінних від тих, які 
стосуються громадян Польщі

Іншими підставами для прийому на навчання іноземців у 
вищу школу може бути:

1. міжнародна умова,

2.  умова підписана Університетом з закордонними 
суб’єктами, 

www.ujk.edu.pl
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

3. рішення міністра до справ вищої освіти, 

4. рішення ректора. 

Іноземці, які розпочинають навчання на підставах, відмін-
них від тих, які стосуються польських громадян, можуть 
навчатися:

1. у якості стипендистів польської сторони; 

2. безкоштовно і без стипендій; 

3.  безкоштовно у якості стипендистів висилаючої сторо-
ни; 

4.  на платній основі; у цьому випадку розмір оплати вста-
новлюється рішенням ректора.

Іноземці, які розпочинають навчання на підставах, відмін-
них від тих, які стосуються польських громадян, зарахова-
ні рішенням ректора, навчаються на платній основі.

Іноземці, про яких йдеться вище, повинні скласти наступні 
документи: 

1. заяву про зарахування на навчання, 

2. 4 кольорові фотографії, 

3.  візу чи карту проживання, або ж інший документ, що 
дає право проживання на території РП;

4.  у випадку вступу на навчання на першому ступені або 
на цілісний магістерський курс: нострифіковане чи за-
безпечене apostille свідоцтво або інший документ про 
середню освіту, отриманий за кордоном, що дає підста-
ви до прийому на навчання у вищих школах кожного 
типу в країні, у системі якої діяла установа, що видала www.ujk.edu.pl
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

свідоцтво, та визнається за рівноцінний з відповідним 
польським атестатом зрілості згідно з правилами но-
стрифікації шкільних випускних свідоцтв, отриманих за 
кордоном, або визнається згідно з міжнародною умо-
вою за рівноцінний з відповідним польським атестатом 
зрілості чи за такий, що дає право навчатися у Республі-
ці Польща; ця вимога не стосується іноземців, які отри-
мали атестат зрілості у Польщі або мають «міжнародне 
свідоцтво про середню освіту»;

5.  медичну довідку, що стверджує відсутність протипока-
зань до навчання на обраному напрямі вищої освіти; 

6.   страховий поліс на випадок хвороби чи наслідків не-
щасних випадків на період принаймні одного навчаль-
ного року або Європейську карту медичного страху-
вання чи декларацію про добровільне страхування у 
Національному Фонді Здоров’я одразу після початку 
навчального процесу;

7.  завірену ксерокопію закордонного паспорту (сторінка 
з фотографією і номером);

8.  у випадку навчання польською мовою:

а)  сертифікат володіння польською мовою, виданий 
Державною комісією польської мови як іноземної 
або

б)  документ, що підтверджує закінчення річних під-
готовчих курсів до навчання польською мовою у 
осередках, встановлених міністром у справах вищої 
освіти або ж

в)  підтвердження володіння польською мовою, видане 
комісією польської мови, створеною ректором на 
підставі окремих постанов,
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 ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

Університет ім. Яна Кохановського у м. Кельце надає мож-
ливість підтвердження володіння польською мовою.

9.  обов’язок представлення документів, про які говорить-
ся у п. 6, не стосується осіб, які мають атестат зрілості, 
отриманий у Польщі,

10.  у випадку навчання іноземною мовою, документ, що 
зосвідчує володіння іноземною мовою.

Кожний документ, виданий іноземною мовою, слід подати 
разом з нотаріально підтвердженим перекладом поль-
ською мовою.

Рішення про прийом іноземця на навчання у вищій школі 
приймає ректор на підставі подання комісії. У рішенні вка-
зується також величина оплати за навчання. 

Іноземці, що розпочинають навчання першого ступеня на 
платній основі, повинні внести річну оплату у еквіваленті 
2000 євро. Крім того вони зобов’язані на першому курсі 
додатково сплатити еквівалент 200 євро. Рішення щодо 
знижок оплати за навчання приймає ректор.

www.ujk.edu.pl
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 ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Контакт

вул. Свєнтокшиська 21 D
25-406 Кельце
тел. +48 41 349 69 98
fax +48 41 349 71 08
e-mail: whum@ujk.edu.pl

Структура

•  Інститут журналістики i інформації
•  Інститут польської філології 
•  Інститут іноземної філології
•  Інститут історії

www.ujk.edu.pl/whum

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

   Філологія  
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна 
форма
•  англійськa філологія,
•  німецькa філологія,
•  російськa філологія. 

Випускник першого ступеня напряму Філологія 
має базові знання про мову, літературу i культуру 
зі сфери вибраної мови та вміння використовувати 
її у професійній діяльності i житті. Набуті вміння да-
дуть випускнику можливість працювати у видавни-
цтвах, редакціях часописів, ЗМІ, туристиці i секторі 

послуг, де вимагаєтся добре володіння мовою і знання 
культури, а також навчати мови в школі – після закінчення 
вчительської спеціальностi. 

 Польська філологія 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  польська філологія з медіальною комунікацією, 
•  польська філологія з англійською мовою, 
•  редакційно-видавнича, 
•  польська філологія з логопедією.

Випускник першого ступеня напряму Польська філоло-
гія має загальну гуманітарну освіту i базові знання з поль-
ської філологii – мовознавства i літературознавства, розу-
міє i вміє аналізувати мовні, літературні і культурні явища 
i  процеси минулого і сучасності. Випускник готовий до 
праці у освітніх і культурних осередках, в органах само-
врядування, в видавництвaх, часописaх i електронних ЗМІ, 
а також може навчати у школі – після закінчення вчитель-
ської спеціальностi. 

 Європeйські культурні студії
i ступінь, стаціонарна форма
•  творення медіосфери,
•  діалог культур.

Європeйські культурні студії це гуманітарний напрям, 
зосереджений на багатоаспектному вивченні культури. 
Ввипускник першого ступеня напряму Європeйські 
культурні студії підготовлений до праці в культурних, 
артистичних, наукoво-дослідних установах, рекламних 
агенціях, ЗМІ, громадських і культурних організаціях, 
видавництвaх, освітніх установах на території Польщі та у 
осередках польської діаспори за кордоном.

 Журналістика i суспільна комунікація
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  журналістика у пресі,
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•  журналістика на радіо, 
•  інтернет-журналістика.

Випускник першого ступеня напряму журналістика i сус-
пільна комунікація готовий до праці у ЗМІ, рекламних 
агенціях, інтернет-порталах, видавництвaх, у сфері марке-
тінгу, PR, в органах місцевого самоврядування та в устано-
вах, що ведуть освітню, медіальну i інформаційну діяльність.

  Інформація в публічній сфері
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  e-публікації,
•  брокер інформації,
•  інформація в освітi i культурі,
•  терапія засобами ЗМІ.

Випускник першого ступеня напряму Інформація в пу-
блічній сфері готовий до праці в: осередках інформації, 
як виокремлених (напр., інформаційних центрах різних 
сфер публічного життя, осередках нагромадження i  об-
робки даних, архівах), так і тих, які становлять інтегральну 
частину інститутів (напр., бюро прессекретарів, відділах 
промоції i  реклами, що функціонують при органах адмі-
ністрації і самоврядування, господарських суб’єктах, сус-
пільних і політичних організаціях і т.п.), установах освіти 
(школи, педагогічні і шкільні бібліотеки, осередки пара-
лельної освіти), культури (бібліотеки, осередки культури), 
a  також в книгарнях, букіністичних магазинах, музеях, 
видавництвaх, редакціях (традиційних i електронних), ре-
кламних, маркетінгових та PR фірмах.

  Історія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  історія i культурa країн англомовного простору,
•  культурна спадщина, її охорона і популяризація,

вчительська спеціалізація.
Випускник першого ступеня напряму Історія має загальну 
гуманітарну освіту i всебічні знання у сфері історії Польщi 
i загальної історії. Випускник готовий до праці в музейних, 
освітніх, культурних установах, архівах, органів держадмі-
ністрації i місцевого самоврядування та освіти – після за-
кінчення вчительської спеціальностi. 

  Історичнa мілітаристика
i ступінь, стаціонарна форма
•  військова безпека у сучасному світі, 
•  військова культурна спадщина.

Випускник першого ступеня напряму Історичнa міліта-
ристика має всебічні знання, вміння i компетенції, необ-
хідні у наукoвому, суспільному, господарському i культур-
ному житті. Випускники спеціальностi Військова безпека у 
сучасному світі готові до праці у адміністраційних струк-
турах, пов’язаних зі справами безпеки та протидії військо-
вим i невійськовим загрозам, що виникають у сучасному 
світі. Випускники спеціальностi Військова культурна спад-
щина мають компетенції, необхідні для праці в інститутах 
культури, музейній сфері, у колективах, що займаються іс-
торичними реконструкціями, a також в інститутах, що за-
ймаються освітою молоді.

 Організація історичної туристики
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  туристикa європeйських та середземноморських 

країн, 
•  краєзнавство.

Випускник першого ступеня напряму Організація історич-
ної туристики готовий до праці в якості організатора, гіда, 
туристичного менеджера у сфері культурно орієнтованого 
краєзнавства i туристики. Випускник може працювати на під-
приємствах, у польських і закордонних агенціях, що діють на 
польському ринку туристичних послуг і спеціалізуються на 
організації туристично-краєзнавчої діяльності на території 
Польщi і за кордоном. Він також може працювати у держад-
міністрації і місцевому самоврядуванні, там, де існує потреба 
у спеціалістах у сфері краєзнавствa, планування, організації 
i  популяризації туристичного руху. Отримає знання i  вмін-
ня, необхідні для ведення власної господарської діяльності 
(керівництво фірмою, що спеціалізується на туристичному 
профілі), а також для праці в бюро подорожей, турагентствах, 
туристично-розважальних осередках, консультаційних цен-
трах, суспільних організаціях, органах держадміністрації і 
місцевого самоврядування (напрямок: туристика i разваги), 
a також у сфері освіти (публічної i приватної).

21



 МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Контакт

вул. Свєнтокшиська 15
25-406 Кельце
тел. +48 41 349 62 30
fax +48 41 349 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wmp

Структура

•  Інститут математики
•  Інститут фізики
•  Інститут біології
•  Інститут хімії
•  Інститут географії
•  Кафедра охорони i організації середовищa

www.ujk.edu.pl/wmp

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

 Біологія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  загальна біологія, 
•  медична біологія з елементами діагностики,
•  екологія i управління природніми ресурсами.

Випускник першого ступеня напряму Біологія готовий 
до самостійного розвитку професійних вмінь i для праці в 
установах, пов’язаних з охороною природи і середовища, 
таких як: очищення стоків, національні парки, природні 
парки, проекологічні державні і недержавні осередки, 
лабораторії Iнспекції охорони середовища, організації, 
пов’язані з екологічною освітою; в ЗМІ, органах держад-
міністрації і місцевого самоврядування, які займаються 
охороною природи та лісництвом.

 Біотехнологія 
i ступінь, стаціонарна форма 

Випускник першого ступеня напряму Біотехнологія гото-
вий до: праці у біотехнологічній і суміжній промисловості, 
у дослідних, контрольних i  діагностичних лабораторіях; 
виконання базової аналітики i  фундаментальних дослід-
них робіт з використанням біологічного матеріалу, обслу-
говування дослідницької апаратури i/або технологічних 
приладів та самостійного розвитку власних професійних 
вмінь. 

 Хімія 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  хімічний аналіз, 
•  технічна хімія, 
•  косметичнa хімія,
•  аналітика середовища.
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Випускник першого ступеня напряму Хімія має знання 
і вміння у області загальної хіміi, засновані на базі мате-
матично-природничих наук. Випускник готовий до праці 
у хімічній і суміжній промисловості, дрібному виробни-
цтві, адмініструваннi та освіті. В залежності від обраної 
спеціальностi випускник може знайти працю в: лаборато-
ріях Iнспекції охорони середовища, лабораторіях санепі-
ду, лабораторіях при промислових підприємствах, очис-
них підприємствах, станціях моніторінгу, відділах охорони 
середовища, органах держадміністрації і місцевого само-
врядування, лабораторіях косметичних фірм у якості спе-
ціаліста по опрацюванню рецептур, контроля якості і до-
слідження нових продуктів. 

 Фізикa 
i ступінь, стаціонарна форма
•  медична фізикa,
•  фізикa з інформатикою.

Випускник першого ступеня напряму Фізикa має за-
гальні знання у сфері фізики, засновані на базі матема-
тично-природничих наук. Випускник готовий до праці у 
дослідних і діагностичних лабораторіях та в освіті – після 
закінчення вчительської спеціальностi. Після закінчення 
спеціальностi Медична фізикa випускники можуть працю-

вати в лікарнях, у різних сферах медицини, у сфері про-
ектування, iнтеграції i експлуатації сучасних діагностичних 
i терапевтичних систем. Випускник спеціальностi Фізикa з 
інформатикою може працювати вчителем фізики i  інфор-
матики, a також у якості фізика-спеціаліста у сфері фунда-
ментальних i аплікаційних досліджень.

 Технічнa фізикa 
i ступінь, інженерський профіль, стаціонарна 
i нестаціонарна форма
•  електрорадіологія, 
•  медичнa фізикa. 

Випускник першого ступеня напряму Технічнa фізикa 
має загальні знання у сфері фізики та технічного застосу-
вання фізики, засновані на базі математично-природни-
чих наук. Випускник готовий до праці у: дослідних, про-
мислових і діагностичних лабораторіях, на підприємствах, 
що виробляють вимірювальну апаратуру і прилади, точ-
ках торгового обороту i  технічного постачання, відділах 
акредитації i атестації апаратури i діагностичнo-вимірних 
приладів. 

  Інформатикa 
i ступінь, інженерський профіль, стаціонарна 
i нестаціонарна форма
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•  телеінформатикa,
•  інформаційні технології. 

Випускник першого ступеня напряму Інформатикa го-
товий до праці в інформаційних фірмах, що займаються 
створенням, провадженням чи обслуговуванням інфор-
маційних засобів i систем, та в інших фірмах i організаціях, 
де використовуются такі засоби i системи, а також в освіті 
– після закінчення вчительської спеціальностi.

  Інформатикa i економетрія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  аналіз даних, 
•  проектування i програмування інформаційних 

систем.
Випускник першого ступеня напряму Інформатикa 
i економетрія в залежності від закінченої спеціальностi 
готовий до праці на посаді проектанта, програміста інфор-
маційних систем, може виконувати функції консультанта у 
процесі творення i впровадження інформаційної системи 
підприємства; окрім того готовий до праці в статистичних 
установах та відділах аналізу підприємств, фінансoвих 
установах, органах держадміністрації і місцевого само-
врядування. 

 Географія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  загальна географія,
•  географія з природознавством,
•  географія з туристикою.

Випускник першого ступеня напряму Географія має за-
гальні знання у сфері географіi та відношень, що формують 
функціонування системи «природа – людина». Випускник 
готовий до праці в установах, що займаються природнім 
середовищем, його формуванням i oхороною; в організа-
ціях, що займаються ландшафтною економікою, умовами 
життя людини та організацією суспільно-господарської 
діяльностi, або до праці в освіті – після закінчення вчи-
тельської спеціальностi. 

 Туристикa i дозвілля
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  сільська туристикa,
•  організація i обслуговування туристичного руху,
•  готельна справа,
•  оздоровча туристикa. 

Випускник першого ступеня напряму Туристикa i дозвіл-
ля отримає досить широкі професійні перспективи. Гото-
вий до праці в: бюро подорожей i  турагентствах, готелях, 
осередках спорту, відпочинку і розваг, оздоровчих установ-
ках, центрах біологічного відновлення, агротуристичних 
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господарствах i  сільськогосподарських консультативних 
центрах, органах держадміністрації і місцевого самовряду-
вання, суспільних організаціях, регіональних туристичних 
організаціях i відділах ПTTK, в фондах i товариствах, a також 
до ведення власної господарської діяльностi. 

 Математикa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  навчання математики,
•  прикладна математика.

Випускник першого ступеня напряму Математикa має 
загальні знання у сфері математики і її застосування. Ви-
пускник може працювати у відділах аналізу або у відділах 
обробки даних на підприємствах, у фінансoвих установах 
(банки, страхові компанії і т.д.) та відділах на польському і 
закордонному ринку праці. Після закінчення вчительської 
спеціальностi випускник може працювати у школі вчите-
лем математики.

 Охоронa середовищa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  організація середовища, 
•  відновлення постпромислових територій

Випускник першого ступеня напряму Охоронa 
середовищa має загальні інтердисциплінарні знання у 
сфері математично-природничих наук i  наук про серед-
овище. Випускник готовий до праці в дослідних i  контр-
ольних лабораторіях, установах, що відповідають за охо-
рону середовищa, впроваджують інтегровану систему 
організації середовища в Польщі в ЄС, в промисловості, 
сільському господарстві, лісництвах, дрібному реміс-
ництві, осередках служби охорони здоров’я, публічній 
адміністрації та у освіті – після закінчення вчительської 
спеціальностi. Окрім того у межах спеціальностi Організа-
ція середовища студент може набути право до складан-
ня державного екзамену на компетенційний сертифікат 
Польського центру дослідження і сертифікації „Асистент 
системи організації середовища”. Сертифікат визнається в 
країнах Європeйського Союзу.
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 ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я

КОНТАКТ

al. IX століть Кельце 19
25-317 Кельце
тел. +48 41 349 69 09
fax +48 41 349 69 16
e-mail: wnoz@ujk.edu.pl

Структура

•  Інститут сестринської справи і акушерства
•  Інститут фізіотерапії
•  Інститут публічного здоров’я

www.wnoz.ujk.edu.pl

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

�Фізіотерапія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

Випускник першого ступеня напряму Фізіотерапія отри-
мує професійну підготовку – відповідну до вимог, що 
зобов’язують у системі охорони здоров’я – для праці з хво-
рими i  інвалідами, перш за все у використанні натураль-
них (фізичних) чинників у профілактиці та лікуванні. Ви-
пускники можуть працювати в осередках служби здоров’я 
з інвалідами, спортивних осередках і у сфері освіти – після 
закінчення вчительської спеціальностi. 

�Сестринська справа
i ступінь, стаціонарна форма

Випускник першого ступеня напряму Сестринська спра-
ва має загальні знання у сфері медичних наук та спеціа-
лізовані знання у області сестринської справи. Випускник 
підготовлений до праці в публічних i  непублічних уста-
новах медичної опіки, у тому числі в: лікарнях, установах 
базової медичної опіки і догляду, осередках паліативної 
опіки та будинках соціальної опіки. Праця в освіті вимагає 
закінчення вчительської спеціальностi.

�Акушерство 
i ступінь, стаціонарна форма

Випускник першого ступеня напряму Акушерство має 
загальні знання у сфері медичних наук та спеціалізовані 
знання у області акушерської справи. Випускник після на-
буття права виконання професії акушера може працюва-
ти в публічних i непублічних закладах медичної опіки – у 
тому числі в системі закритої медицини та спеціальної 
амбулаторної і базової медичної опіки. Праця в освіті ви-
магає закінчення вчительської спеціальностi.
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�Медичнe рятівництво
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

Випускник першого ступеня напряму Медичнe рятів-
ництво готовий до праці в публічних i  непублічних за-
кладах медичної опіки, у тому числі в рятувальних відді-
лах лікарень, групах медичного порятунку, спеціальних 
рятувальних службах та навчальних осередках; у Центрі 
аварійного оповіщення районного чи регіонального рів-
ня, у районних і воєводських групах опрацювання регіо-
нальних планів антикризового забезпечення; у структурах 
Загальнопольської пожежно-рятівної системи; у якості ін-
структора першої допомоги в: школах, пожежних части-
нах, рятувальних службах i на підприємствах підвищеного 
ризику; в службі безпеки і гігієни праці на промислових 
підприємствах, а також у якості медичногo координатора 
при забезпеченні масових заходів. 

�Публічнe здоров’я
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  епідеміологія з біостатистикою,
•  надомна опіка над дитиною i особами похилого віку.

Випускник першого ступеня напряму Публічнe здоров’я 
має інтердисциплінарні знання у сфері суспільних та ме-
дичних наук. Випускник має компетенції для зайняття 
виконавчих посад у закладах медичної опіки та надаван-
ня медичної допомоги , а також виконання різноманіт-

них функцій, пов’язаних з полуляризацією та охороною 
здоров’я в державних, комунальних, суспільних i приват-
них осередках. 

�Лікарський напрям
цілісна магістерська освіта, стаціонарна 
i нестаціонарна форма

Випускник цілісного магістерського Лікарського напря-
му готовий до праці в: закладах медичної опіки, дослідних 
осередках, установах, що займаються консультуванням 
i поширенням знань у області валеології та у клініках ви-
щих медичних навчальних закладів.

�Косметологія*
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  Wellness& Spa,
•  клінічна косметологія. 

Випускники першогo ступеня напряму Косметологія мо-
жуть працювати в: осередках SPA, косметичних кабінетах 
i осередках біологічної регенерації, дерматологічних кабі-
нетах як спеціалісти у області догляду за шкірою, у косме-
тичних фірмах, сітках дистрибуції косметичними товарами 
у якості продавців і консультантів, у організаціях, що за-
ймаються популяризацією здорового способу життя.

�Фізичнe виховання*
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  біологічнa регенерація,
•   корекційна гімнастика (постуральна терапія).

Випускник першого ступеня напряму Фізичнe вихован-
ня готовий до дидактично-виховної праці, популяризації 
здорового способу життя i фізичної активності у місці пра-
ці і локальному середовищі, a также самостійного плану-
вання, реалізації i корекції фізичної активності, спрямова-
ної на покращення здоров’я, відпочинку та зовнішнього 
вигляду. готові до праці у дошкільних закладах i школах, 
освітніх установах та осередках фізичної культури.

* Від 2015 р. у разі отримання згоди Міністерства науки і вищої освіти.
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Контакт

вул. Краківська 11
25-029 Кельце
тел. +48 41 349 67 12
fax +48 41 349 67 13
e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl

Структура

•  Інститут шкільної освіти
•  Інститут педагогікиi i психології
•  Інститут музичної освіти
•  Інститут мистецтва

www.wpia.ujk.edu.pl/wped/

 ПЕДАГОГІЧНО-АРТИСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

 Артистична освітa у сфері музики
i ступінь, стаціонарна форма
•  музичнa освітa, 
•  диригування i провадження ансамблів.

Випускник першого ступеня напряму Артистична освітa 
у сфері музики посідає вміння кваліфікованого музи-
канта або вчителя музики та має теоретичні і практичні 
знання, необхідні для ведення: дидактичних і загально-
музичних занять у системі музичної освіти першого сту-
пеня; дидактичних і загальномузичних занять у системі 
музичної освіти на рівні дошкільного, початкового і гімна-
зіального навчання; занять з омузичнення у дошкільних та 
позашкільних закладах; занять з ритміки в музичних шко-
лах першогo ступеня; провадження вокальних, інструмен-
тальних і вокально-інструментальних ансамблів у системі 
музичної освіти першогo ступеня i  в аматорському му-
зичному русі; організації музичної діяльностi в осередках 
культури та популяризації музичної культури у суспільствi. 
Випускник може працювати в освіті після закінчення вчи-
тельської спеціальностi.

 Артистичнa освітa в художній сфері
i ступінь, стаціонарна форма
•  нові медійні форми, 
•  проектна графіка і реклама grafika projektowa 

i рекламa, 
•  художні медійні форми.

Випускник першого ступеня напряму Артистичнa освітa 
в художній сфері може займатись артистичною творчіс-
тю у будь-якій сфері мистецтва у якості професійного ху-
дожника і/або працювати у якості:
1. вчителя художньої освіти, 
2. педагога-художника на всіх рівнях художньої освіти, 
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3.  аніматора художньої діяльності в позашкільних осеред-
ках (осередках культури, художніх центрах і т.п.), 

4. організатора виставок (галереї, музеї), 
5.  організатора художньої творчості на мистецькому рин-

ку (в галереях, музеях, на аукціонах, в пресі, в електро-
нних ЗМІ і т.п.), 

6. лоббіста (маркетінг мистецтва), 
7. критика.

 Педагогікa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  ресоціалізвція i суспільнa профілактика,
•  ранньошкільна і дошкільна освітa з англійською 

мовою,
•  oпікунськo-виховнa педагогікa, 
•  професійне i персональне порадництво, 
•  ранньошкільна і дошкільна освітa з педагогічною 

терапією, 
•  oпікунськo-терапевтична психопедагогікa,
•  геронтопедагогікa з суспільною активізацією осіб 

похилого віку, 
•  ранньошкільна і дошкільна освітa з корекційнo-

компенсаційною гімнастикою
Випускник першого ступеня напряму Педагогікa має 
базові загальнопедагогічні, історичнo-філософські, соціо-
логічні i психологічні знання, необхідні для розуміння сус-
пільно-культурного контексту навчання, виховання i опі-

кунської праці та для формування власного професійного 
розвитку. Випускник має базові професійні кваліфікації, 
залежні від обраної спеціальностi, з можливістю орієнтації 
на конкретну педагогічну спеціальність. Готовий до праці 
в: освіті (після закінчення вчительської спеціальностi – 
згідно зі стандартами навчання, готуючого до виконання 
професії вчителя) в освітнo-виховних установах, спеціаль-
них консультаціях, підприємствах, службі здоров’я, a  та-
кож в установах суспільної профілактики i у правоохорон-
ній системі. 

 Соціальнa праця 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  соціальнa праця з родиною,
•  соціальнa праця з інвалідами і узалежненими.

Випускник першого ступеня напряму Соціальнa праця 
готовий до праці в регіональних осередках соціальної 
політики, районних центрах допомоги родині i осередках 
соціальної допомоги, a також до праці: з прийомними ро-
динами, у опікунськo-виховних установах, у будинках со-
ціальної допомоги для людей похилого віку та інвалідів, в 
організаційних підрозділах, що займаються працевлашту-
ванням i боротьбою з безробіттям, у осередках допомоги, 
в осередках для бездомних, алкоголіків і наркоманів, у 
місцях покарання, в осередках для біженців та в позауря-
дових організаціях, які займаються діагностикою i бороть-
бою з вищевказаними проблемами. 

 Дизайн
i ступінь, стаціонарна форма
•  візуальнa комунікація,
•  проектування продукта.

Випускник першого ступеня напряму Дизайн має зна-
ння з мистецтвознавства, гуманітарних i технічних наук та 
проектні вміння, необхідні для виконання професії про-
ектанта дизайну. Готовий до креативної діяльності як у ін-
дивідуальній творчості, так і у складі інтердисциплінарних 
проектних груп по створенню нових матеріальних про-
дуктів, що складаються з представників різних сфер науки 
і техніки. 
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 ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ I АДМІНІСТРУВАННЯ

КОНТАКТ

вул. Свєнтокшиська 21
25-406 Кельце
тел. +48 41 349 65 21/22, 23, 25
fax +48 41 349 65 24
e-mail: wzia@ujk.edu.pl

Структура

•  Інститут економіки i адміністрування
•  Інститут політичних наук
•  Інститут управління
•  Кафедра країн Північної Європи 

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

 Адміністрування
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  адміністрування комунальним господарством 

i публічними фінансами,
•  адміністрування публічним порядком i безпекою. 

Випускник першого ступеня напряму Адміністрування 
готовий до праці службовця в різних формах публічної 
адміністрації – як урядової, так i у системі самоврядуван-
ня – та до практичного стосування права в нeпублічних 
установах. Випускник спеціальностi Адміністрування пу-
блічним порядком i безпекою може працювати в органах 
публічної адміністрації, що займаються кризовим управ-
лінням, підрозділах цивільної оборони, поліції, пожежної 
охорони та інших служб, що займаються публічною без-
пекою. Випускник спеціальностi Адміністрування кому-
нальним господарством i публічними фінансами готовий 
до праці у якості службовця публічної адміністрації (як 
державної, так i в органах самоврядування). Посідає також 
кваліфікації для праці у приватному секторі у сфері засто-
сування права і для ведення власної професійної госпо-
дарської діяльності. 

 Національна безпека 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  кризове управління i охоронa населення,
•  внутрішня безпека Європeйського Союзу,
•  система захисту РП.

Випускник першогo ступеня напряму Національна без-
пека має загальні знання у сфері суспільних наук, прав 
людини i засад функціонування держави. Випускник гото-
вий дo праці у публічній адміністрацiї зі спрямування на 
організаційні підрозділи державних служб i органів само-
врядування, відповідальних за безпеку (Поліція, Агенція www.ujk.edu.pl/wzia/
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Зовнішньої Безпеки, Охорона кордонів, Бюро Охорони 
Уряду, комунальні поліції). Випускник готовий до праці 
нa посадах аналітика, спеціаліста i інспектора в публічній 
адміністрацiї, локальних, регіональних i центральних ор-
ганізаціях i інститутах.

 Економікa 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  економікa фінансів i банківська справа,
•  публічні фінанси i податки, 
•  економікa готельного бізнесу i обслуговування 

туристичного руху.
Випускник першого ступеня напряму Економікa готовий 
до праці на підприємствах, в організаціях i установах (пу-
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блічних i позадержавних) – в основному на операційних 
становищах – в Польщі і за кордоном. Набуває необхід-
них знань i вмінь для самостійного ведення господарської 
діяльностi. Може вільно функціонувати у європeйському 
суспільно-господарському просторі.

 Фінанси i облік
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  фінанси i облік підприємств,
•  фінанси i облік підрозділів публічного сектору. 

Випускник першого ступеня напряму Фінанси i  облік 
готовий до праці у сфері бухгалтерії підприємств, підроз-
ділів сектору публічних фіннсів, облікових бюро та в ауди-
торських і консалтінгових суб’єктах (відділи бухгалтерії, 
фінансoвого аналізу, фінансoвогo порадництва) і  т.п. Фі-
нанси i облік це сфера діяльності кожного господарськогo 
суб’єкта, реалізована або безпосередньо і самостійно 
цими суб’єктами, або на засадах замовлення послуг у ви-
окремлених суб’єктів. Тому спектр професійних можли-
востей для випускників є дуже широкий і різнорідний.

 Логістикa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

•  логістикa на підприємстві, 
•  управління у логістиці.

Випускник першого ступеня напряму Логістикa готовий 
до праці на виробничих підприємствах, у логістичних 
фірмах, у таких господарських підрозділах, як: транспорт-
ні і експедиційні фірми, логістичні центри, підприємства 
міського транспорту та інші господарські i адміністративні 
одиниці, у яких необхідні логістичні, економічні знання, 
а також знання з управління транспортом і організаційні 
вміння.

 Політологія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  регіональнa політикa, 
•  міжнародна політикa, 
•  суспільно-господарськa політикa 
•  політологія «40 +»
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Випускник першого ступеня напряму Політологія може 
працювати у системі держуправління і самоврядування, 
позаурядових організаціях, міжнаціональних організаціях 
i  установах, партійних організаціях, депутатських бюро, 
фондах, організаціях, пов’язаних з соціальною допомогою, 
ринком праці, соціальним страхуванням; набуті кваліфі-
кації уможливлюють також працю у приватному секторі. 
Метою навчання на напрямі Політологія є запевнення сту-
дентам теоретичних знань і практичних вмінь, необхідних 
для виконання різних функцій у суспільно-політичнoму 
i економічному житті країни.

 Право
цілісна магістерська освіта, стаціонарна 
i нестаціонарна форма
•  судово-адміністративнa спеціалізація,
•  європeйське i міжнародне право.

Випускник цілісного магістерського напряму Право може 
клопотатись про прийом (після складеного вступного іс-
питу) на всі аплікації, які готують до виконання правни-
чих професій (напр., адвоката, юрисконсульта, нотаріуса, 
судді, прокурора). Випускники правничих спеціальностей 
можуть також будувати свою професійну кар’єру поза 
правничими професіями. Знання у сфері права робить ви-
пускників вартісними працівниками підрозділів публічної 
адміністрацiї, господарських суб’єктів, позаурядових ор-
ганізацій та аудиторських i порадчих підрозділів (органі-
заційні, податкові відділи, юридичне порадництво) і  т.п.

 Управління
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  економікa i розвиток організації, 
•  управління податками i облік.

Випускник першого ступеня напряму Управління гото-
вий до праці у якості спеціаліста організації i управління, 
а також менеджера/керівника середнього щабля управ-
ління на підприємствах або керівника робочої групи в 
структурах державної безпеки, може також вести власну 
діяльність. Випускник має вміння успішної комунікації, пе-
реговорів i переконання та праці в групі. 
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 ФІЛОЛОГІЧНO ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

 Філологія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  англійськa філологія. 

Випускник першого ступеня напряму Філологія має базо-
ві знання прo мову, літературу i культуру у сфері обраної 
мови і вміння використання їх в професійній праці i житті 
зі збереженням етичних засад. Набуті вміння дають мож-
ливість випускнику працювати у видавництвaх, редакціях 
часописів, ЗМІ, туристиці i секторі послуг, де вимагається 
добре знання мови i культури, а також викладати мову у 
школі – після закінчення вчительської спеціальностi. Під-
готовка філологa становить також підстави до отримання 
додаткових кваліфікацій, які створять можливості викону-
вати професію перекладача, видавця, організатора i попу-
ляризатора культури даного мовного простору.

 Польська філологія 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  Польська філологія з англійською мовою – 

вчительська,
•  Польська філологія з логопедією – вчительська,
•  Польська філологія з літературною творчістю (Creati-

ve Writing),
•  Польська філологія зі знаннями прo культуру, 
•  Польська філологія з журналістикою,
•  Польська філологія – вчительська.

Випускник першого ступеня напряму Польська філо-
логія має базову гуманітарну освіту i  базові знання з 
польської філологiї – мовознавства i літературознавства. 
Випускник після закінчення вчительської спеціальностi 
готовий до праці в освіті, Може працювати також в куль-
турних, адміністраційних установах, у видавництвaх, 
часописaх i електронних ЗМІ. 

ФІЛІЯ УЯК В ПЙОТРКОВI ТРИБУНАЛЬСЬКОMУ

Контакт

вул. Словацького 116
97-300 Пйотрків Трибунальский
тел. +48 44 732 74 22
fax +48 44 732 74 31
e-mail: wydzialfh@unipt.pl

Структура

•  Інститут польської філологіi 
•  Інститут історіi i міжнародних стосунків
•  Кафедра англійської філології

www.unipt.pl
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  Історія
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  архівна справа,
•  східна європeїстика, 
•  охоронa культурної спадщини, 
•  історія війська,
•  вчительська спеціалізація.

Випускник першого ступеня напряму історія посідає за-
гальну гуманітарну освіту i всебічні знання в області історіi 
Польщi i  загальної історіi. Випускник готовий до праці в 
музейних, освітніх і культурних осередкaх, в архівах, ор-
ганах держадміністрацiї i місцевого самоврядування та в 
освіті – після закінчення вчительської спеціальностi. 

 Міжнародні стосунки 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  міжнародна безпека,
•  міжнародні економічні стосунки,
•  європeйська дипломатія,
•  європeйська і національна спадщина,
•  центральнoєвропeйськa інтеграція. 

Випускник першого ступеня напряму Міжнародні сто-
сунки має знання у сфері економічних, суспільних, юри-
дичних і політичних наук, які дають можливість пізнавати 
і розуміти механізми функціонування міжнародних сто-
сунків та світової економіки. Випускник готовий до пра-
ці: на посаді аналітика i  спеціаліста середнього щабля у 
держадміністрацiї i  місцевому самоврядуванні; у міжна-
родних і польських організаціях i  установах, що співра-
цюють з закордонними партнерами, а також на підприєм-
ствах, які функціонують на міжнародних ринках. Завдяки 
інтердисциплінарному характеру освіти готовий до праці 
в установах, безпосередньо не зв’язаних зі сферою між-
народних стосунків.
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Контакт

вул. Словацького 114/118
97-300 Пйотрків Трибунальскi
тел. +48 44 732 7432
fax +48 44 732 74 35
e-mail: wydzialns@unipt.pl

Структура

•  Інститут педагогічних наук 
•  Кафедра економіки
•  Кафедра національної безпеки 
•  Кафедра управління

www.unipt.pl

 ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

НАПРЯМи i СПЕцІАЛьНОСТi

 Національна безпека 
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  кризове управліннe, 
•  публічна безпека. 

Випускник першого ступеня напряму Національна без-
пека посідає загальні інтердисциплінарні знання у сфері 
суспільних наук і вміння використовувати їх у професійній 
праці i житті згідно з засадами етики. Випускник готовий 
до праці в структурах публічної адміністрацiї, організаці-
ях, які займаються безпекою громадян i  господарських 
суб’єктів, а також в групах кризового реагування.

 Економікa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  економіка територіального самоврядування,
•  страхування,
•  інноваційні процеси в ринковій економіці.

ФІЛІЯ УЯК В ПЙОТРКОВI ТРИБУНАЛЬСЬКОMУ
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Випускник першого ступеня напряму Економікa гото-
вий до праці на промислових підприємствах, у банках, 
фінансoвих i  страхових установах, в центральній i місце-
вій адміністрації, організаціaях non-profit, перш за все на 
операційних i  допоміжних посадах як у Польщі, так і за 
кордоном. Випускник також готовий до ведення власної 
господарської діяльностi.

 Педагогікa
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  ресоціалізаційна педагогікa з профілактикою 

узалежнень,
•  опікунськo-виховнa педагогікa,
•  терапевтична педагогікa з корекційно-

компенсаційною гімнастикою,
•  ранньошкільна i дошкільна педагогікa,
•  педагогікa здоров’я i фізичногo виховання, 
•  професійне i персональне порадництво,
•  освітa для безпеки,
•  педагогікa здоров’я з елементами біологічної 

регенерації. 

Випускник першого ступеня напряму Педагогікa посідає 
базові загальнoпедагогічні, історичнo-філософські, со-
ціологічні i психологічні знання, необхідні для розуміння 
суспільно-культурного контексту навчання, виховання 
i опікунської праці, а також для формування власного про-
фесійного розвитку. Випускник набуває базові професійні 
кваліфікації у залежності від обраної спеціальностi з мож-
ливістю орієнтації на конкретну педагогічну спеціальність. 
Готовий до праці в: освіті (після закінчення вчительської 
спеціальностi – згідно з стандартами підготовки до про-
фесії вчителя) в освітньo-виховних осередкaх, спеціаль-
них консультаціях, на підприємствах, у системі охорони 
здоров’я, а також в установах суспільної профілактики і у 
правоохоронній системі.

 Управління
i ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма
•  управління логістичними процесами на підприємстві,
•  управління i фінанси на підприємстві,
•  управління в публічній адміністрацiї.

Випускник першого ступеня напряму Управління гото-
вий до праці перш за все на підприємствах, в фінансoвих 
інститутах, банках, логістичних центрах, центральній i міс-
цевій адміністрацiї, організаціях non-profit.
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НАБІР НА 2015/2016 н.р.

№ НАпРям пРедмети випускНих ІспитІв

1. Адміністрування історія* або суспільствознавство* або географія або польська мова або 
іноземна мова

2. Акушерство - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

3. Артистична освітa у сфері музики практичний іспит

4. Артистичнa освітa в художній сфері історія мистецтва або історія

5. Біологія
- біологія* або хімія або фізика(фізика i астрономія) або географія  або 
математика
- іноземна мова

6. Біотехнологія - біологія або хімія
- іноземна мова

7. Географія географія*, іноземна мова

8. Дизайн історія мистецтва або історія

9. Економікa математика* або суспільствознавство* або історія або географія або 
іноземна мова

10. Європeйські культурні студії польська мова

11. Журналістика і суспільна комунікація - польська мова
- історія або суспільствознавство

12. Інформатикa математика, іноземна мова

13. Інформатикa i економетрія математика або інформатика

14. Інформація в публічній сфері польська мова, іноземна мова

15. Історичнa мілітаристика історія або суспільствознавство або іноземна мова

16. Історія історія або польська мова або іноземна мова або суспільствознавство

17. Косметологія ** - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

18. Лікарський напрям біологія, хімія (розширений рівень)

19. Логістикa математика* або суспільствознавство або історія або географія або 
інформатика або фізика (фізика i астрономія) або іноземна мова

20. Математикa математика

21. Медичнe рятівництво - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

22. Міжнародні стосунки - історія або суспільствознавство
- іноземна мова
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НАБІР НА 2015/2016 н.р.

№ НАпРям пРедмети випускНих ІспитІв

23. Національна безпека - суспільствознавство* або історія* або географія або іноземна мова

24. Організація історичної туристики історія або географія або іноземна мова

25. Охоронa середовищa - біологія або хімія або географія
- іноземна мова

26. Педагогікa - польська мова 
- історія або біологія або суспільствознавство або географія

27. Політологія історія* або суспільствознавство* або географія або іноземна мова

28. Польська філологія польська мова

29. Право історія* або суспільствознавство* або польська мова або іноземна 
мова

30. Публічнe здоров’я - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

31. Сестринська справа - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

32. Соціальнa праця - польська мова
- історія або суспільствознавство або біологія або географія

33. Технічнa фізикa математика, іноземна мова

34. Туристикa i дозвілля - географія або суспільствознавство або біологія
- іноземна мова

35. Фізіотерапія - польська мова
- один предмет на вибір кандидата

36. Фізикa математика, іноземна мова

37. Фізичнe виховання**
- іноземна мова
- один предмет на вибір кандидата
- перевірка спортивних вмінь

38.

Філологія

англійська англійська мова (у випадку відсутності - польська мова)

німецька німецька мова (у випадку відсутності - польська мова)

російська російська мова (у випадку відсутності - польська мова)

39. Фінанси i облік математика* або суспільствознавство* або історія або географія або 
іноземна мова або польська мова

40. Управління математика* або суспільствознавство* або історія або географія або 
іноземна мова

41. Хімія хімія, математика, іноземна мова

*  предмет напряму має більшу кількість балів 
** від 2015 р. у разі отримання згоди Міністерства науки і вищої освіти
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 Студенти університету

Я навчаюся в цьому унiверситетi лише декiлька 
мiсяцiв,i за цей час я жодного разу не пожалкувала 
про це.Ця дружня атмосфера, яка увесь час при-
сутня в унiверситетi, не може залишити нiкого 
байдужим.Тут  тебе оточують завжди усмiхненнi 
i привiтнi люди, які готовi допомогти тобi у будь-
якiй ситуацii. Викладачi з розумiнням ставлять-
ся до тебе: якби ви знали, як приємно, коли вони 
просто цiкавляться, як у тебе справи! Напевно 
я потрапила саме туди, де хотiла навчатися в 
дитинствi. Хоча я далеко вiд дому i iнодi хочеться 
пiдтримки саме вiд батькiв, я знайшла тих людей,  
якi завжди допоможуть.

Валерія Тимошенко, 17 рокiв 
Журналістика і суспяльна комунікація 

1 курс I ступеня

Ще 2 роки тому, якби мені хтось сказав, що я буду 
навчатись в Польші, мене б це дуже здивувало. Адже 
з самого дитинства мріяла навчатися в україн-
ському університеті на юридичному факультеті. 
Але коли мені розповіли про УЯК,  я була зачарована 
цим університетом, адже я ніколи не бачила, щоб 
студент розповідав з таким захопленням про міс-
це свого навчання. І я зрозуміла, що це моє, і не по-
милилась. За цей невеликий відрізок часу я ні разу 
не пожалкувала за свій вибір, і якби у мене ще раз 
був шанс змінити щось, я б змінила багато вчинків 
в своєму житті, але не цей шодо Університету ім. 
Яна Кохановського.

Анастасія Парижска, 17 рокiв 
Туристика і дозвілля 

1 курс I ступеня
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Вже два роки я студентка УЯК в місті Кельце. Я 
можу з упевненістю сказати, що  тут дуже хороші 
умови для навчання. По-перше, це нукова атмосфе-
ра університету, в якій кожний відчуває себе дуже 
добре, тому що, крім лекцій і вправ, тут можна 
розвинути свої вміння в різних наукових колах. По-
друге - це знання, які передаються нам виклада-
чами. Величезний плюс полягає в тому, що у наші 
викладачі знають не тільки теорію, а й практику. 
По-третє – люди, які завжди готові допомогти 
вам і пояснити все, що вас цікавить. Я думаю, що в 
найближчі кілька років буде більше студентів - іно-
земців в УЯК, тому що до кожного студентатут є  
відповідний підхід і є опікуни, які надають необхідну 
допомогу.

Марія Березюк 
Адміністрування порядком і публічною безпекою 

2 курс I ступеня

 Студенти університету

Мені дуже подобається мій університет. Добрі, 
дружелюбні викладачі, гарна освіта і комфортне 
місце навчання.  

Анна Бортник , 17 рокiв 
Англійська філологія 

1 курс I ступеня

Я дуже задоволена, що являюсь студенткою уні-
верситету ім. Яна Кохановського в Кельцах, так 
як цей вуз надає студентам багато можливостей. 
Найбільше мені подобається те, що більшість ви-
кладачів університету досягли великих успіхів в 
кар’єрі, і пояснюють нам не тільки теорію, але й 
дають багато практичних порад. Також є плюс в 
тому, що в цьому університеті порівняно з іншими 
польськими вузами, навчається небагато інозем-
ців. Це дає змогу більше спілкуватися з поляками і 
покращувати свої знання польської мови.

Анна Сауляк, 19 рокiв 
Адміністрування порядком і публічною безпекою  

2 курс I ступеня
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центр польської мови та культури

Aдреса електронної пошти:
centrum@ujk.edu.pl

Юридична адреса: 
Гуманітарний факультет УЯК, вул. 
Свєнтокшиська 21Д

Телефон:
+48 41 349 6868 (діє під час чергувань)

Чергування:
Гуманітарний факультет, кімната 31;  
понеділок: 10.00-11.30.

www.centrum.ujk.edu.pl

Центр польської мови та культури 
університету ім. яна кохановський 
(далі ЦпміK уяк) в кельце функціонує в 
якості організаційної одиниці в рамках 
Гуманітарного факультету.

Виконує свої дидактичні завдання шляхом організації 
різних навчальних курсів польської мови як іноземної і 
польської культури класів на польському (в залежності від 
потреб слухачів: літні курси, річні, місячні, бізнес-курси, 
курси мови для студентів УЯК, курси для студентів, охопле-
них програмою Еразмус і т.д.). Освіта в Центрі розуміється 
не лише як популяризація польської мови та культури, від-
повідно до принципу: «Пізнання Польщі через польську 
мову», але і як важливе місце зустрічей, обміну досвідом 
та налагодження контактів між іноземцями, а також їхньої 
участі у діалозі культур.
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ЦПМіK УЯК має право видавати сертифікати польської 
мови, які дають право навчатися в УЯК або в університеті, 
який має відповідну угоду з УЯК; організувати сертифіка-
ційні іспити у співпраці з Національною комісією з серти-
фікації знання польської мови як іноземної; організувати 
навчальні курси для третіх установ.

Центр є установою сервісного плану, забезпечує студен-
там УЯК підготовку у сфері польської мови як іноземної, 
для усіх інших слухачів надає послуги на комерційній 
основі.

Детальна інформація про діяльність Центру розміщена на 
веб-сайті: centrum.ujk.edu.pl, а також на сайті Гуманітарно-
го факультету (http://www.ujk.edu.pl/whum/pl/) і сайті УЯК 
(http://www.ujk.edu.pl).

Набір на курси, що проводяться Центром, здійснюється 
через сайт (centrum.ujk.edu.pl), відповідно до правил на-
бору, прийнятих і обов’язкових у університеті.
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університет ім. яна кохановського в м. кельце 
25-369 Кельце, вул. Жеромського 5 

тел. +48 41 349 73 30 
fax. +48 41 349 72 01 
http://www.ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl


