
 

 

 

 

 

 

 

ПРОПОНУЮТЬ   “ПОДВІЙНИМ ДИПЛОМ”: 
 

ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА Львівського інституту МАУП 
+ 

ДИПЛОМ МАГІСТРА УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ 
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 
ЗА СПІЛЬНИМИ МАГІСТЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ: 

 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА / LOGISTYKA I EKONOMIKA TRANSPORTU 

 
ОБЛІК І АУДИТ/ RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 

 
ІНШІ ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / EKONOMIA MENEDZERSKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОМУ САМЕ МИ? 
· Європейський диплом після 
закінчення WSG; 
· можливість здобуття кваліфікації 
магістра за спорідненою 
спеціальністю, затребуваною на ринку 
праці країн ЄС; 
· 90% працевлаштування на теренах 
України, Польщі та інших країнах ЄС; 
· міжнародне середовище студентів; 
· гарантія стабільності ціни 
навчання; 
· можливість стажування в 
польських та міжнародних компаніях; 
· Study-Buddy programe – польські 
студенти-опікуни для іноземних 
студентів; 
· програма Erasmus – можливість 
виїзду на один семестр в один з 
партнерських вузів країн ЄС. 

За результатами навчання 

випускники отримують одночасно 

два дипломи: СПЕЦІАЛІСТА 

Львівського інституту МАУП за 

обраними спеціальностями: 

Економіка підприємства/Облік і 

аудит та, одночасно, МАГІСТРА 

Університету Економіки (WSG) за 

відповідними спеціальностями: 

Logistyka i ekonomika transportu/ 

Rachunkowośc і podatkі. Інші 

економічні спеціальності / Ekonomia 

menedzerska. 

·  

Календарний графік навчання 
 Навчання на заочній формі відбувається впродовж 1,5 року за 

навчальними планами Університету Економіки (WSG), які 

гармонізовано із навчальними планами економічних 

спеціальностей Львівського інституту МАУП. У Польщі 

навчання відбувається під час 2-ого семестру (4 місяці, навчання 

та іспити польською/англійською мовою) та 3-ого семестру 

(захист магістерської роботи державною мовою, виконання – 

українською та польською /англійською мовою). Навчання на 

заочній формі розпочинається з жовтня поточного року. Набір на 

магістерську програму заочної форми навчання триває до 20 

вересня. Кандидатами на навчання в Університеті Економіки 

(WSG) можуть бути виключно студенти або випускники 

Львівського інституту МАУП та навчальних закладів–

партнерів (відповідно до укладених угод). 

Координатори Програми: 
За консультацією можна звертатись до організаційного 

комітету Львівського інституту МАУП:  
- Іляш Ольги Ігорівни, д.е.н., проф., керівника Програми 
-  (тел. моб. +380(67) 672-77-84, oliai@meta.ua); 
- Магас Наталії Василівни к.е.н., доц. кафедри фінансово-

облікових дисциплін (тел. моб. +38(097) 990-24-17, 
natali.mahas@gmail.com).  

- Приймальна комісія ЛІ МАУП (032) 224-94-00,  
                                               +38 (068) 690-84-85. 

Університет Економіки  (WSG) у м. Бидгощ.  
International Recruitment Office  

(interrecruitment@byd.pl) 
ul. Garbary 2 

PL-85229 Bydgoszcz 
Tel. 00 48 52 5670792 

www.wsg.byd.pl 

 

 

Львівський інститут 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом»  
 

 

Університет Економіки  (WSG) (М. 

Бидгощ, Республіка Польща) 


