
 

 

 

 

 

Більше 200 українських студентів  

взяли участь у Програмі «ДВА ДИПЛОМИ» 

  



ДЛЯ ЧОГО ВАРТО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ДВА ДИПЛОМИ: 

- отримуєш два дипломи про вищу освіту: український і європейський (Дипломи 
польського ВНЗ визнаються без нострифікації в усіх країнах Європейського союзу, а також в США, Канаді, 

Австралії, Новій Зеландії); 

- не перериваєш навчання в українському навчальному закладі (1. не потрібно брати 
академвідпустку, переходити на індивідуальну форму навчання, кидати навчання в Україні; 2. учасник 
програми 2Д продовжує мати статус студента стаціонарної форми навчання до повного закінчення 
навчання за Програмою. Усі необхідні довідки для пред’явлення у різні інстанції ВШУОП надає);  

- не мусиш суттєво коригувати інші свої справи (Програмою передбачено лише 2 навчальні 
сесії по 1 місяцю. Не мусиш (але можеш) на довгий час виїжджати з України. Що є плюсом Програми, якщо, 
наприклад, маєш сім’ю і маленьку дитину, або, наприклад, маєш роботу і працедавець зацікавлений у 
підвищенні твоєї кваліфікації. ВУШОП надає довідки для пред’явлення роботодавцю) 

- отримуєш можливість отримання додаткової спеціальності (Наприклад,  
в українському ВНЗ навчаєшся за спеціальністю Економіка, а у ВШУОП за спеціальністю Логістика у 
промисловості і торгівлі;  
в українському ВНЗ навчаєшся за спеціальністю Право, а у ВШУОП – Дослідження у криміналістиці 

в українському ВНЗ навчаєшся за спеціальністю Фінанси, а у ВШУОП – Управління проектами)  

- отримуєш можливість розширити свій кругозір та світогляд, можливість поглянути 

на звичні речі під іншим кутом зору (маєш змогу побачити, як живуть люди у іншій країні, 
навчаються, працюють; отримаєш додатковий досвід; вдосконалиш свої уміння, познайомишся з іншою 

методикою вирішення знайомої тобі проблеми) 

- вивчені в українському навчальному закладі дисципліни перезараховуються у 

ВШУОП (в цьому є додатковий плюс у порівнянні зі звичайними студентами. Практика показує, що 

оцінки учасника 2Д у польському дипломі вищі, ніж у звичайного студента польського внз); 

- програма занять у ВШУОП достосована для групи 2Д, заняття мають практичний 

характер; (у ВШУОП вивчаються лише дисципліни зі спеціальності, заняття проводять практикуючі 

спеціалісти (наприклад, офіцер кримінальної поліції, або, наприклад, коучер),  передбачені виїздні заняття 

на діючих підприємствах) 

- дипломна робота захищена в Україні перезараховується у ВШУОП (дипломна робота 
пишеться один раз, українською мовою, захищається в Україні, роботу не потрібно перекладати на польську 

мову, у ВШУОП потрібно лише пред’явити довідку про захист) 

- підсумковий екзамен у ВШУОП можна складати польською, російською чи 

англійською мовами; 

- вартість навчання у Програмі 2Д значно нижча від навчання за звичайною 

програмою;  

- навчальні сесії у ВШУОП є короткотерміновими, що не потребує великих витрат на 

проживання  (два рази по одному місяцю) 

- немає необхідності відкривати візу (для участі у навчальних сесіях студент може скористатися 
біометричним паспортом і приїжджати до Польщі в рамках безвізового режиму. У разі бажання студента, 
ВШУОП допомагає студенту у відкритті довготермінової візи – надає необхідні запрошення, консультації 

щодо процедури подання документів на візу чи карту часового побиту)  

- отримуєш можливість навчання і стажування за кордоном у рамках програми 

Еразмус+ (студенти 2Д проходили стажування у Лондоні, навчалися у Римі) 

- отримуєш доступ до ринку праці у Польщі у період навчання (студенти стаціонарної  
форми навчання, а саме такий статус мають студенти 2Д, мають право працювати у Польщі без додаткових 

дозволів) 

- по закінченню навчання будеш мати можливість продовжити карту побиту ще на рік 

(іноземці-випускники польського навчального закладу мають право отримати карту побиту з метою пошуку 

роботи і легально перебувати у Польщі ще рік) 

- отримання сертифікату про знання польської мови без екзамену (сертифікат видається на 

підставі пред’явленого диплому з додатком) 


