
ЕКОНОМІКА
• Перший цикл, 3 роки, ступінь бакалавра
• Другий цикл, 2 роки, ступінь магістра
• Третій цикл, 4 роки, аспірантура –

ФІНАНСИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
• Перший цикл, 3 роки, ступінь бакалавра
• Другий цикл, 2 роки, ступінь магістра

Денна та заочна форми навчання 

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО НАС БІЛЬШЕ. 
НАВЧАЙТЕСЬ У ПУПН!

70% випускників знаходять привабливу роботу відразу після завершення навчання 
15% випускників засновують власний бізнес

90% випускників дуже високо оцінюють програму навчання на Факультеті економіки 
 та соціальних наук, стверджуючи, що навчання на ньому надає відмінну 

(джерело: Відділ кадрів ПУПН)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК  

                   ПОЗНАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

підготовку для студентів для роботи

Денна та заочна форми навчання
– здобуття докторського ступеню



 ЧОМУ ТИ?
• Ти хочеш отримати знання з економіки чи фінансів і бухгалтерського обліку 
• Ти прагнеш отримати не лише загальні, а й спеціальні, професійні знання 
• Ти хочеш отримати професійний досвід, розширити компетенції, 

отримати практику за кордоном, познайомитись новими культурами під 
час навчання

  ЧОМУ МИ?
• Програми навчання складені популярних серед роботодавців останніх 

академічних досягнень, популярних серед роботодавців 
• Співпраця з бізнесом, громадськими та промисловими організаціями 

у Польщі та інших каїнах Європи  
• Можливість відвідати під час навчання провідні польські та зарубіжні 

компанії, участь у спеціалізованих тренінгах 
• Оплачувані тренінги під час роботи та стажування у Польщі та за кордоном 
• Розширення знань завдяки активній участі у академічній діяльності 

факультету 
• Мобільна участь у програмах ЕРАЗМУС та CEEPUS, які проводяться  

у 70 країнах світу 
• Сучасні підходи в освіті, умови для зайнять спортом, харчування, 

безкоштовна парковка, можливості реалізувати ваші прагнення, провести 
вільний час та насолоджуватись студентським життям  

 ВАША ВИГОДА
• Гарний старт на ринку праці 
• Нові навички та компетенції 
• Контакти з найкращими та найбільшими роботодавцями у Wielkopolska та 

інших регіонах Польщі
• Університетський ступінь з економіки та унікальні, спеціалізовані знання 

з сільськогосподарської та харчової сфер 

ЩОБ ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ ЩОДО НАВЧАННЯ ТА УМОВ ПРИЙОМУ 
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ОФІСУ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

Телефон: +48 61 846 67 40-43
Eлектронна пошта: dziekwes@up.poznan.pl
Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Польща  
Вподобайте нас на нашій сторінці:    WESPOZNAN
www.wespoznan.pl, www.up.poznan.pl

час навчання

вільний час та насолоджуватись студентським життям


