
Навчання  
  Стажування  
     Робота  
         за кордоном 
 

Польський клуб 
 Агентство з 

працевлаштування за 
кордоном  
СПД Георгієва Л.О. 
 



ЄВРОПЕЙСЬКА ВИЩА 
ШКОЛА БІЗНЕСУ 

Навчання плюс робота з 
можливістю отримання виду на 

проживання. 

Вступ без іспитів. 
 
 



 
Європейська вища школа бізнесу проводить підготовку 

висококваліфікованих фахівців у сфері управління та 

менеджменту, туризму та готельного бізнесу,  

бухгалтерського обліку та фінансів. 

Навчання у закордонному вузі буде гарним 

продовженням розвитку молодих фахівців 
 



ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 
 

      Навчання польською мовою: 
• 1000 ЄВРО на рік – бакалавр  

(можливість оплати 100 ЄВРО на 
місяць) 

• 1350 ЕВРО на рік – магістр МВА. 
(Можливість оплати 230 ЄВРО на 
місяць) 
 

      Навчання англійською мовою: 
•  2300 ЄВРО на рік. 
• Реєстраційний внесок (оформлення 

документів) – 200 ЄВРО – разова 
оплата. 
 

      Студент має можливість заробітку, 
що повністю покриває витрати на 
проживання та навчання. 

•  
 



Навчання за такими 

спеціальностями: 

 • Психологія в бізнесі  

• Управління персоналом  

• Логістика в підприємстві  

• Бухгалтерський облік та 
фінанси  

• Фінанси малих і 
середніх підприємств  

• E-business  

• Інформаційні системи в 
управлінні  

 

• Графіка і мультимедіа  

• Туризм та готельний 
бізнес  

• Управління та 
менеджменту сфері 
туризму та готельного 
бізнесу  

• Social media  

• маркетинг  

• Public Relations  

 



Практика 
• Програма обміну студентами Erasmus. 

• Професійна практика в країнах Європи 
(Франція, Італія, Іспанія, Португалія, 
Німеччина, Норвегія).  

• Студент отримує заробітну плату (від 350 до 
700 євро на місяць). 

• Тривалість практики від 3 до 5 місяців. 



Практика на літо:  
збір та сортування ягід, 

виготовлення джемів та соків 

Період  з 07.06.2017 по 
15.09.2017 
Заробіток 8 злотих на годину 
(близько 400 ЄВРО на місяць) 
Місце роботи: база заводу в 40 
км від Любліна (Польща) 

Основні вимоги: 
- наявність закордонного 

паспорту; 
- можливість покрити 

початкові витрати (до 300 
ЄВРО); 

- гарна фізична форма та 
бажання працювати. 



Проживання у 
будиночках по 8 осіб зі 
зручностями 



За більш детальною 

інформацією по 

програмам звертайтесь  
місто Вінниця 

вул. М. Ващука 

(Квятека), 20, офіс 2 

 

Телефони: 

 067-538-65-56 

063- 327-66-94 

(0432) 52-34-83 


