Університет Нижньої Силезії
Відділ наук
Педагогічних
Відділ Суспільних
і Технічних наук

DSW – місце для ТЕБЕ!
Університет Нижньої Сілезії у Вроцлаві
в рейтингу університетів протягом багатьох
років вважається найкращим приватним
університетом в Нижній Сілезії і одним
з провідних в Польщі. Протягом багатьох
років співпрацюють зі своїми випускниками,
що також підтверджує високий рівень
і
практичний
характер
проведених
досліджень. В університеті існують два
відділи: педагогічних наук, суспільних
і технічних наук де навчання відбувається
згідно міжнародних стандартів. Університет
має повні академічні привілеї. Заняття
науково- дидактичні реалізовують на підставі
авторських програм, які неодноразово
були нагороджені. Можливість навчання
на іноземних університетах і практиках
ERASMUS +. Численні семінари, міжнародні
конференції, спеціалізовані навчальні курси
проводяться в сучасному і затишному просторі
університетського містечка ДСВ.

Пропозиція спеціальностей DSW
в навчальному році 2018/19
Відділ наук Педагогічних
•
•
•
•
•

Вроцлав – город ты сячи лет традиции
Вроцлав – город тысячи лет традиции.
Здесь история встречает современность,
и это Вроцлав в настоящее время
является
ведущим
местом
встречи
для людей, культуры, науки, бизнеса,
а также студентов и туристов. Вроцлав
также является одним из самых важных
мест встреч создателей современной
польской и европейской культуры. Музеи,
кинотеатры, многочисленные культурные
центры, галереи, фестивали, выставки
свидетельствуют о богатстве культурной
жизни Вроцлава, что позволит вам узнать
о последних тенденциях в искусстве.
Современный Вроцлав является шумный,
промышленный и культурный центр,
который оказывает существенное влияние
на развитие Нижней Силезии.

Інтенсивний курс
польської мови
- вересень 2018 року.
Тривалість курсу:
17.09.2018 – 28.09.2018
(2 тижні, 10 робочих днів)

Педагогіка
Спеціальна педагогіка
Соціальна праця
Сучасне мистецтво – Design Now!
Психологія

Відділ Суспільних
і Технічних наук
•
•
•
•

Адміністрація
Національна безпека
Міжнародні звязки
Журналістика і суспільна
комунікація
• Креативні медія: Game Design,
спец ефекти
• Геодезія і картографія
• Інформатика

Курс включає в себе 50 навчальних
годин
(50 х 45 хвилин);
Заняття проводяться з понеділка
по п’ятницю.

КОНТАКТ
Христина Андруневчин
Офіс реєстрації DSW
Університет Нижньої Силезії
мейл: infoua@dsw.edu.pl,
khrystyna.andrunevchyn@dsw.edu.pl

www.dlakandydata.dsw.edu.pl
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Dzianis Taukin
Креативні медія: Game Design, спец ефекти

Геодезія і картографія
ступінь бакалавра
геоінформатика
геодезія господарства
Інформатика
ступінь бакалавра
проектування інформаційних
систем і аналіза даних
Управління проектами
Адміністрація
ступінь бакалавра
Державне управління
Бізнес адміністрація
е-адміністрація
Національна безпека
ступінь бакалавра
Державна безпеки
Громадська безпека
безпека систему Cyber
та інформації
Ступінь магістра:
Управління рятувальними
операціями
Управління безпекою
в галузі державного
управління
Управління системами безпеки

Денис родился и жил в Минске. До поступления
в польский ВУЗ учился в БГУ, но после получения
Карты
поляка
забрал
документы
и
поступил
в Польшу. Выбрал Дольнишанскую Школу Высшую
во Вроцлаве потому что это был единственный ВУЗ
в Польше, обучавший специальности, которая ему очень
нравилась – геймдизайну. Польский язык я начал учить на
курсах языка для карты поляка, потом доучивал своими
силами. Поступал сам. Дополнительных экзаменов на мою
специальность не было. Учится мне нравится. Главное
преимущество польского образования и этого университета
для меня в том, что основной упор делается не на теорию,
а на практику. И процентов 90-95 преподавателей, которые
ведут мою специальность, тоже практики, работающие
в фирмах, занимающихся разработкой игр. Поэтому
они дают на занятиях реальные знания и делятся
собственным опытом, накопленным за время работы
в сфере разработки игр. И эти знания я могу применить
на практике, в отличие от теории из книжек. Я живу
в общежитии. Готовлю обычно сам, иногда хожу
в кафе или ресторанчики. Во Вроцлаве очень большое
количество музеев, арт-инсталяций, просто красивых
мест, таких как набережная и старая часть города,
поэтому всегда есть чем заняться и куда сходить.
В общежитии можно поиграть в теннис, бильярд
и даже есть тренажёрный зал. Неожиданным было то,
сколько здесь очень много делается именно для людей,
и спокойствие. Сразу этого не замечаешь, но, когда
приезжаешь в Минск в гости, разница очень чувствуется.
Во
Вроцлаве
люди
спокойнее,
доброжелательнее
и даже, как мне кажется, отзывчивее. И ещё было очень
приятно то, что всегда готовы помочь. Документы ли
сделать, или ещё с какими-то вопросами приходишь, – всегда
спокойно и с улыбкой, без ворчания, агрессии и негатива,
очень доброжелательно. И могут даже 10 раз объяснить,
если не понимаешь. В жизни польского студента меня всё
устраивает, разве что хочется переехать из общежития
на квартиру и найти хорошо оплачиваемую работу по
специальности. Но это планы. А так всё устраивает.
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Журналістика і суспільна
комунікація, ступінь бакалавра
Журналістика спорту
Журналістика музики
Журналістика моди і стилю
Журналістика автомобільна
Фотографія і нові технології
Social media i e- PR
Ступінь магістра
3D-анімації та спецефектів
в засобах масової інформації
Журналістика та музичний бізнес
Журналіст і менеджер в спорті
Фотографія в мультимедіях
Культура і засоби масової інформації
Засоби масової інформації
та маркетинг в автомобільній
промисловості
Просування
управління зображеннями i e -PR
Креативні медія: Game Design,
спец ефекти, ступінь бакалавра
Game design
3D-анімації та спецефектів
для кіно та ігор
3d animation &Visual Effects
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Педагогіка
ступінь бакалавра
Навчання в дитячих садках
та початкових школах
з вивченням англійської мови
Навчання в дитячих садках
та початкових школах
з доглядом за дітьми
Навчання в дитячих садках
та початкових школах
з інклюзивною освітою
Ступінь магістра
Навчання в дитячих садках
і початкових школах
Навчання в дитячих садках
і початкових школах
з педагогічною підготовкою
Педагогіка здоров’я і психодієтологія
Психологічно-педагогічне
консультування
Терапія специфічних труднощів
у навчанні
Дошкільна підтримка розвитку
дитини з психомотрикою

Спеціальна педагогіка
ступінь бакалавра
Навчання та реабілітація людей
з обмеженими інтелектуальними
можливостями
Трудотерапія із психомоторикою
Педагогіка реабілітації
Ступінь магістра
Навчання та реабілітація людей
з обмеженими інтелектуальними
можливостями
Трудотерапія із психомоторикою
Педагогіка реабілітації
Рання підтримка розвитку дитини
з психомоторикою

Віра Богданова
Сучасне мистецтво - Design Now!
Не верится, что уже в разгаре второй семестр
моей учебы в DSW. Время летит быстро, но достаточно заметно, это значит, что я не просто посещаю приятное место, а выношу оттуда что-то
полезное для своего развития. Меня зовут Вера.
Учусь в Дольношленской Высшей Школе на факультете современного искусства , специальность
– перформатика.
Учиться за границей никогда не мечтала (если
не учитывать Хогвардс), даже не рассматривала
такого варианта, но как говорится, мы можем
только предполагать… Приезжаешь погостить
к родной сестре, а через полгода – уже студент,
в Польше, учеба на польском, естественно. Помню, как впервые летела во Вроцлав: сижу
в самолете ( языка польского не знаю, но настрой оптимистичный), идет подготовка ко взлету
и стюардесса начинает привычный монолог:
«Рады приветствовать…пристегните ремни…
выход там …», и я здесь немного испугалась не
потому, что буду лететь первый раз в жизни, а потому, что ничего, из сказанного ею, не понимаю.
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До того, как начать учебу ,уже успела немного
поработать во Вроцлаве. К слову,работаю до сих
пор ,как и многие из моих одногруппников. И смело могу сказать, что возможно совмещать учебу
с работой, зарабатывая при этом на собственные
расходы (если кто-то хочет разгрузить родителей-обеспечителей). Перед началом учебного
года ждал меня приятный сюрприз в виде двухнедельного языкового курса с отличным преподавателем.
Факультет современного искусства – это новый
факультет в DSW и ,к сожалению, по специальности «Перформатика» при получении диплома
нет точного определения профессии. Многое
зависит от меня самой. А Школа предоставляет
для студентов много хорошего и нужного. У нас
шикарные преподаватели. Они все,я уверена, любят свое дело. И, без сомнения ,являются профессионалами. Наши пары не имеют ничего общего
с сухими, неинтересными, монотонными лекциями. Приходя на занятия, никто не ждет окончания пары. В Школе есть разнообразные «кружки» по интересам ,а если вдруг подходящего тебе
не нашлось- вперед !находи единомышлеников
и организовывайте свой «кружок», который будет соответствовать вашим интересам, а Школа
даже готова его финансировать.
А то ,что перевесило чашу весов при выборе
в сторону DSW, в моем случае, носит название «AULA». Это мой 2й дом в Польше. Речь
идет о театре, здесь ,при DSW .Казалось бы,
немыслимо, языковой барьер и все такое, но
наш режиссер очень открытый человек. Она
в течении многих лет выходила на сцену
в разных образах, примерила множество ролей,
а сейчас преподает нам, является режиссером
и основателем театра «AULA». Это круто.
Мне нравится здесь учиться. И город красивый,
и люди понимающие.
Если вы подумываете о том ,чтобы учиться в Польше ,то DSW- это достойный выбор.
Можете даже посетить «Просмотр культуры
студенческой»-так называются дни открытых
дверей в этом году. В течении двух дней на територии Дольношленской Школы Высшей будут проводиться мастер-классы, перформансы
и много еще чего+ множество информации.
Это отличный шанс окунуться в мир артистическо-студентско-вроцлавский.

Соціальна праця
Ступінь магістра
Організатор суспільної допомоги
Соціальна робота з сім’ями

Психологія
Ступінь бакалавра
Судова психологія
Психологія бізнесу
Психологія здоров’я
і хвороби
Ступінь магістра
4 -семестральне
Клінічна психологія
Психологія управління
в організаціях
Психологія суспільно-виховна
5-семестральне
Психологія суспільно-виховна
Психологія управління в організаціях

Сучасне мистецтво
– Design Now!
Ступінь бакалавра
Факультет: Проектування, медіа,
новітніі технології
Факультет: Драматургія і фільм
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Нашим студентам гарантуємо:
-

Допомогу керівника спеціальності (тутора)
Консультація українською і російською мовами.
Незмінну суму оплат за навчання
Їдальня, місце для паркування, з находимось 500 м від залізничного вокзалу.
Аудиторії з радіо і компютерами
Навчання і практики і за кордоном
Студенський Театр „AULA”

Реєстрація крок по кроку 2018/19
Реєстрація:
Онлайн реєстрація в системі ІРК
Документи:
https://rekrutacja.dsw.edu.pl/
1 Апостиль диплому/атесту і додатків
Оплата:
2 Переклад апостиль диплому/атесту і додатків
Оплата
рекрутаційного
3. Ксерокопія
паспортавнеску 350 злотих
Заявки:
4. Фотографія
Курс
польської
мови
5. Медична
довідка
Резервація
місця
в гуртожитку
яка надає
підтердження
до навчання.

контакт
BP A5-UA/AM/10/04/2018

vk.com/dolnoslaskaszkola
e-mail: infoua@dsw.edu.pl

тут Ви отримаєте відповідь на всі питання,
швидко і зручно

