
•  Професійний кадровий склад – викладачі-практики 
з відповідним досвідом у бізнесі

•  Студенти мають можливість одночасно з польським 
дипломом отримати диплом університетів у Великобританії 
і Данії, навіть виїхати на навчання або стажування на 
території всього Європейського Союзу– це всього лише 
деякі з багатьох переваг ВСБ

•  Практичні знання і вміння
•  Програма бізнес-партнерства  - наші програми навчання 
обговорюємо з відомими фірмами-патронами напрямків 
і спеціальностей 

•  Великий вибір пропозицій для проходження практики під 
час навчання і стажування випускників,  які фінансуються 
Європейським Союзом

З 1994 Університам ВСБ довірило понад 250 000 студентів.

•  Допомога професійного консультанта (безкоштовно 
допомагає студентам познайомитися з фаховими 
предиспозиціями і визначити кар’єрний шлях)

•  Безкоштовні курси (як писати CV, проходити співбесіду, 
здійснювати автопрезентацію)

•  Лояльний підхід до студента (на денній формі навчання 
лише 3 дні занять на тиждень)

•  Гуртки за інтересами та студентські організації 
•  Екстранет 24 години на добу, матеріали для занять 
в екстранеті

•  Високі позиції в рейтингу ВНЗ Польщі
•  Сучасна навчальна база – актові зали, комп’ютерні класи , 
лабораторії

•  Можливість легального працевлаштування у Польщі після 
закінчення навчання

Ми належимо до найбільшої групи приватних 
вищих навчальних закладів Польщі

•  В стінах ВСБ проводяться презентації фірм, які  здійснюють 
відбір студентів, що зможуть в майбутньому працювати 
в цих фірмах;

•  Різноманітні кола студентські (наприклад: театральне, 
інтеграційне, наукове і тд.), кожен студент може утворити 
коло студентське;

•  Опіка студентів старших курсів над молодшими колегами 
(для того, щоб ознайомити з  особливостями життя 
в Польщі)

•  Фотосесії для журналу ВСБ
•  Тематичні екскурсіі до Європи (фестивалі вина в Австрії, 
екскурсії в горах Словаччини)

•  Басейн (коштує для студента 3,5 злотих)

•  Бюро рекрутації
вул. Спортова, 29 41-506, Хожув, 
тел. +48 32 24 105 24      
тел./факс 32 349 84 80 
e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl  

•  Відділ співпраці з закордоном
вул. Спортова, 29 41-506, Хожув, 
тел./факс  +48 32 34 984 21      
e-mail: viktoriia.dremliuha@chorzow.wsb.pl 

Студентське життя

Контакт:

www.wsb.pl

•  Можливість відвідування кінотеатру 
(безкоштовно - старопольські фільми або 10 злотих для 
студентів на новинки кінематографії)

•  Міжнародні кола для вивчення або покращення іноземної 
мови(на кожному столику прапор країни, на мові якої вони 
розмовляють, можна просто приєднуватись  і розпочинати 
розмову на довільні теми)

•  Музичні фестивалі
•  Індустріада (фестиваль екскурсій по музеях)
•  Ніч музеїв, вхід в музеї на всій території Польщі 
безкоштовний

•  Театри
•  Можна брати в оренду велосипеди

Університет ВСБ у місті Хожув
www.wsb.pl



Рахунок, будь ласка...

Підсумок: Катовіце відноситься до категорії одного 
з кращих міст для навчання та  найкращих міст для 
початку карьери в Польщі згідно з рейтингом. Студент, 
який розумно розпоряджається своїм бюджетом в змозі 
прожити місяць на суму близько 960 злотих:
• вартість проживання - 450 злотих;
• проїзний - близько 50 злотих;
•  харчування в кафе ВСБ 5 (вареники, картопля фрі, 
хот-дог) x 12(3 рази на тиждень навчаються в ВСБ )  
= 60 злотих;

• харчування в гуртожитку: 180 злотих;
• розваги: 20 х 6 = 120 злотих;
• інші непередбачені витрати: 100 злотих

Бакалаврат (3 роки)
•  Фінанси і облік
•  Туризм і рекреація
•  Управління
•  Національна безпека
•  Педагогіка
•  Право в бізнесі
Психологія в бізнесі

Інженерське навчання (3,5 роки)
•  Інженерія Управління
• Логістика

Як доїхати?
•  Від Аеропорту Пижовіце до центру Катовіц (зупинка 
називається - Katowice Dworzec)

Білет коштує 27 злотих для 1 особи. Розклад руху автобусів 
в напрямку Katowice Dworzec можна знайти на сторінці 
rozklady.kzkgop.pl 

•  Від центру Катовіце до Університету ВСБ у місті Хожув
1)  Трамвай №7 від зупинки Katowice Dworzec PKP до зупинки 

Chorzów Batory Piekarska

2)  Трамвай №20 від зупинки Katowice Dworzec PKP до зупинки 
Chorzów Batory Piekarska або Chorzów Racławicka

3)  Автобусем №23 від зупинки Katowice Sokolska до зупинки 
Klimzowiec Kościół  

4)  Автобусем №870 від зупинки Katowice Mickiewicza до 
зупинки Chorzów Racławicka

•  Ціни квитків на автобуси та трамваї:

Квитки можна придбати у кіосках з пресою або у водія 
(вартість квитків, куплених у водія: повний - 4,80, злотих, 
пільговий - 2,40.
Також є можливість придбати проїзний квиток на місяць/
квартал в магазині «RUCH».

Гуртожиток
•  Ми можемо Вам допомогти в резервуванні місця в таких 
гуртожитках:

DS Gallus: двомісні кімнати зі зручностями, вартість 
проживання для 1 особи - 702 злотих/місяць; на поверсі: 
кухня, пральня, сушарня, кімната відпочинку.
DS Babilon: двомісні кімнати зі зручностями,  вартість 
проживання для 1 особи - 442 злотих/місяць; немає кухні, 
але є можливість використовувати власну електричну плитку, 
холодильник в кімнаті. В гуртожитку є пральні, спортзал.
DS Un. Ekonomicznego:
двомісні (492 злотих/місяць з особи) та тримісні (443 злотих/
місяць з особи) кімнати зі зручностями, на поверсі: 2 кухні, 
пральня, кімнати відпочинку.

Валюта 
Національна валюта Польщі – злотий. На данний час в Польщі 
досить тяжко обміняти гривні на злоті, тому рекомендуємо 
краще взяти з собою долари або евро.
Ми радимо обмінний пункт, який можна знайти на вулиці  
Adama Mickiewicza.

Супермаркети 
Ми рекомендуємо робити закупівлі в таких супермаркетах як: 
Lidl, Auchan, Carrefour, Biedronka

В Катовіце знаходиться один з найбільших торговельних 
центрів Silesia City Center і також недалеко від нього є трішки 
менший торговельний центр Galeria Katowicka.

Приблизна вартість продуктів харчування:
Масло – 3.60 злотих
Олія – 4 злотих
Мука 1 кг - 1.8 злотих
Картопля 1 кг – 0.75 злотих
Молоко 1л – 2.20 злотих
Хліб – 2 злотих
Яйця – 3.75 злотих
Сир 1 кг – 15 злотих 
М’ясо – 12 злотих ціла курка

Рекомендовані заклади харчування для студентів: 
•  Bar Mleczny (Mickiewicza 8, Katowice) обід від 10-15 злотих 
великі порції

•  Deko Smak ( ul.3-Maja, Katowice) страви на вагу 3,18 злотих 
100 грам, а при наявності студентського квитка на 10% 
дешевше

•  Galeria Katowicka (за годину до закриття можна купити 
страви 50% дешевше)

•  Bar mleczny (ul Dworcowa, Chorzów Batory) 10-15 злотих за 
обід - великі порції

•  Bar Smakosz (ul. Piastów 8, Katowice) 10-20 злотих за обід - 
великі порції

Робота для студентів під час навчання
Студенти мають право працювати на протязі всього періоду 
навчання без обмежень. Крім того, студенти можуть 
займатися перекладами або репетиторством (українська та 
російська мови після вступу Польщі до Євросоюзу набули 
широкої популярності). Вартість однієї години репетиторства 
- близоко 20-30 злотих. Реєстрація студентів як платників 
податків не є обов’язковою за умови, якщо гонорари 
складають не більше, ніж 150 євро на місяць.

Магістратура (2 роки)
•  Фінанси і облік
•  Управління

Післядипломна освіта
•  37 напрямків (для осіб з дипломом бакалавра)

MBA для керівників
за співпраці з Університетом Кавентрі, Великобританія 
(Coventry University) (для осіб з професійним досвідом 
на керівних посадах)

Практична інформація

Вид Ціна за повний квиток Ціна за пільговий квиток 
(зі студентською знижкою)

Проїзд в межах Катовіце або з 
можливістю пересадки протягом 15 хв. 

від моменту скасування білету
3,20 злотих 1,60 злотих

Проїзд в межах двох міст або з 
можливістю пересадки протягом 30 хв. 

від моменту скасування білету
3,80 злотих 1,90 злотих

Проїзд в межах 3х і більше міст або з 
можливістю пересадки протягом 1 год. 

від моменту скасування білету
4,80 злотих 2,40 злотих

В нас можеш розпочати навчання 2 рази на рік (у березні або жовтні)
Денна форма навчання (заняття від вівторка до четверга)

Заочне навчання (заняття в суботу і неділю, 8 з’їздів на семестр)


