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• Програма студентського обміну - домовленість
між навчальними закладами про взаємний
обмін студентами. Подібні програми
дозволяють учням шкіл та університетів
навчатися і / або проходити стажування за 
кордоном протягом 1 або 2 навчальних
семестрів. Більшість програм обміну
здійснюється через неурядові організації, такі
як Еразмус, або приватні організації, такі як 
Experiment in International Living. Крім того, 
обмін може також відбуватися на основі
партнерської угоди між університетами або
містами-побратимами. Студенти по обміну
можуть проживатимуть у приймаючих сім'ях або
в студентських містечках, де вони піддаються
впливу культури приймаючої країни і мови.



Більшість урядів заохочує програми з обміну студентами як форму 
громадської дипломатії. Основні цілі таких програм - підвищення якості
освіти і розвиток культурних і економічних зв'язків між країнами.

Програми студентського обміну користуються високою популярністю. 
Наприклад, більше 1% від усіх європейських студентів, проходить 
навчання за кордоном за програмою Еразмус.

Більшість програм обміну фінансується державними чи недержавними
фондами. Найчастіше студент також отримує стипендію для покриття
витрат на проживання за кордоном.



Програма обміну студентами у ДВНЗ «ПДТУ»

У державному Приазовському технічному університеті є безліч 
міжнародних програм та співпраць з європейськими університетами або 
академіями.

Основними напрямками діяльності Приазовського державного технічного
університету (ПДТУ) у сфері міжнародного співробітництва є:

-інтеграція ПДТУ в єдине Європейський освітній простір;

-формування іміджу ПДТУ як сучасного навчального закладу 
європейського рівня, яке здійснює високоякісну підготовку студентів за 
затребуваними технічним, економічним і гуманітарним спеціальностям;

-розвиток міжнародної академічної мобільності шляхом взаємодії з 
міжнародними організаціями.





Міжнародна співпраця з Поморською академією

• ДВНЗ «ПДТУ» співпрацює з 
польською академією у місті 
Слупськ. В академії можна 
вчитись за такими напрями як: 
педагогіка і соціальна робота, 
історія та політичні науки, 
англійська, німецька, російська, 
польська філологія, біологія та 
охорона навколишнього
середовища, фізика, математика 
та туризм.



Поморська Академія в Слупську (пол. Akademia Pomorska w Słupsku (AP w 
Słupsku) - державний університет у Польщі. Заснований у 1957 році. Пропонує
отримати вищу освіту в областях гуманітарних, точних, природничих наук, а 
також наук про здоров’я, управління та безпеку. Поморська Академія в 
Слупську - це 5 факультетів та понад 20 напрямків навчання. Мови викладання
- польська та англійська. В університеті навчаються 3000 студентів, майже 200 
з яких є іноземцями (здебільшого українці). Сюди приїжджають вивчати
педагогіку, філологічні напрямки та охорону середовища. Викладацький
склад університету - 550 наукових працівників, серед яких 100 професорів та 
200 докторів наук.

Відгуки про Поморську Академію в Слупську свідчать: тут дбають про 
затребуваність випускників на ринку праці і роблять це на перспективу. В 
співпраці з бізнесом розроблені програми інноваційних спеціальностей, як от 
екотехнології, біомоніторинг, захист кіберпростору та фізико-хімічна
інженерія матеріалознавства. Партнерами університету в реалізації цього
проекту стали компанії Kaliop, OptiNav, Wodociągi Słupsk, Grand Lubicz.





Міжнародна співпраця є ще однією
сильною стороною ВНЗ. Помимо 
участі в популярних обмінних
програмах (Erasmus+), університет
підписав понад 50 угод про 
партнерство з вищими навчальними
закладами інших країн. Активною є 
співпраця з Winona State University, в 
рамках якої студенти можуть 3 місяці (1 
семестр) навчатись у США.

Вартість навчання в Поморській
Академії в Слупську є доступною для 
іноземців та стартує від 765 євро за рік. 
Власники Карти Поляка вступають на 
таких же правах, як поляки, і 
навчаються безкоштовно



Студентське життя та гуртожитки

Університет забезпечує студентів усім необхідним для навчання
та розвитку інтересів у вільний від занять час. Аудиторії та 
лабораторії обладнані сучасною технікою, а університетська
бібліотека є найбільшою у воєводстві. Діють наукові, творчі, 
спортивні гуртки та студентське самоврядування. В Поморської
Академії в Слупську є 3 гуртожитки, вартість проживання в яких
стартує від 280 злотих за місяць.

Поморська Академія в Слупську - це інноваційний університет з 
високою якістю освіти та доступною ціною. Бажаєш дізнатись
більше? Залишай заявку на сайті, або відвідай представництво
Проекту “Освіта без кордонів”.





Міжнародні обміни

• Поморська Академія в Слупську приймає різне участь в процесі
інтернаціоналізації. Зараз у нас понад 30 іноземних партнерів за 
програмою LLP-Erasmus, і в грудні 2013 р нам присудили грамоту 
Erasmus в сфері вищої освіти в рамках програми Erasmus +. Більш того, в 
сфері міжнародного співробітництва по двостороннім угодам - понад 40 
договорів були підписані в наступних сферах: спільні дослідницькі
проекти, участь у конференціях і взаємне промоції культур і традицій. 
Академія пропонує студентам можливість брати участь в 
короткострокових обмінах (2-4 тижні) і безкоштовних семестрових
обмінах, одночасно запрошує викладацький склад співпрацювати з 
інститутами з метою виконання дослідних підприємств і проведення
оплачуваних занять для студентів.



Моє навчання у Поморській 
академії на спеціальності 
«Туризм та рекреація» 
проходило з 15 жовтня 2019 
року по 25 грудня 2020 року за 
наказом ДВНЗ «ПДТУ» №229-
39 ( від 18 вересня 2019 року ). 

Вивчав такі предмети як: 
Польська мова , історія 
географічних відкриттів ,
фізична географія, туристичні 
регіони Польщі , психологія та 
ексурсознавство.



• Навчання в Поморській академії-це можливість отримання
досвіду та диплому європейського зразка. З польським
дипломом є можливість влаштуватися на роботу в будь-які
й країні Європи. Вступ до вищих навчальних
закладів Польщі відбувається без складання зовнішнього
незалежного оцінювання, а іноді навіть без вступних іспитів. 
Це досить легка процедура вступу до вишів, яку не часто 
зустрінеш серед інших іноземних закладів освіти;

• Невисока вартість навчання у ВНЗ (від 800 євро на рік). 
Витрати на життя та навчання у Польщі залежать від таких 
факторів, як університет державний чи приватний.



Дякую за увагу!


