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Є єдиним вищим  
навчальним 

закладом в місті і в 
регіоні

Має 24 роки 
досвіду 

Має понад 18 тис 
випускників різних 

напрямків
Має 3 факультети 

20 напрямків
навчання на рівні 

бакалавра та 
магістра

Навчається понад 
1500 студентів 

Близько 120 
висококваліфікова

нних викладачів 

Університет має 2 
гуртожитки 

Чи ти знаєш, що АПН в Коніні



Термін рекрутації 2022/2023

I набір 27 червня 2022 р. – 31 липня 2022 р.

II набір 1 серпня 2022 р. – 18 вересня 2022 р. 

Академія прикладних наук в Коніні
Вул. Przyjaźni 1, 62-510 Конин
Тел. 63 249 72 37 
rekrutacja@konin.edu.pl

mailto:rekrutacja@konin.edu.pl


Рекрутація
Крок за кроком

Вибір факультету та напрямку навчання

Створення свого індивідуального реєстраційного облікового запису та 
заповнення своїх особистих даних до системи ІПК та сплатити вступний внесок 
(85 злотих)
Друк заява на вступ на навчання та підтвердження оплати рекрутаційного 
збору
Надання необхідних документів до приймальної комісії 

Оголошення результатів рекрутації

Надання повного пакету документів згідно з описом для вибраного напрямку.
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Необхідні документи 

 заява на вступ на навчання;

 підтвердження оплати рекрутаційного збору (85 злотих);

 копія сертифіката з апостилем https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351
http://enic.in.ua/index.php/ua/aporegua з переліком предметів, які повинні бути перекладені на польську мову -
оригінал необхідно надати для перевірки;
 копія диплома з апостилем або копія атестата із зазначенням оцінок за закінчене навчання;

 ксерокопія довідки про інвалідність - якщо кандидат є інвалідом;

 підтвердження про оплату за навчання;

 медична довідка, видана лікарем, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання за спеціальностями
(внутрішня безпека, дієтологія, косметологія, сестринська справа, фізична культура, Державна охорона здоров’я),
перекладена на польську мову присяжним перекладачем;

 копія документа, що підтверджує знання польської мови; в іншому випадку кандидат проходить співбесіду;

 довіреність, якщо документи подаються довіреною особою від імені кандидата;

 неповнолітня особа: заява законного представника про згоду на навчання;

 заява щодо обов'язку надання відсутніх документів у разі неповного їх комплекту;

 дійсний паспорт на момент подачі документів.

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351
http://enic.in.ua/index.php/ua/aporegua


• Факультет Економічних і Технічних 
Наук

• Факультет Гуманітарних та 
Соціальних Наук 

• Факультет наук про Здоров’я 

www.ans.konin.edu.pl

Факультети АПН в Коніні



www.ans.konin.edu.pl

Навчання на першому
рівні:

• Бакалавріат
• Інженерія



Факультет Економічних та Технічних Наук

Економічні напрямки

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР

• Міжнародний бізнес/ International 
Business*

‒ Міжнародний маркетинг
‒ Miжнародне право

• Фінанси та бухгалтерський облік
‒ Finance and Accounting for Business
‒ Фінанси підприємст та публічного сектору
‒ Страхування та банківська справа
‒ Бухгалтерський облік та податкове право

• Логістика
‒ Управління логістичною компанією
‒ Логістика торгівлі та дистрибуції 
‒ Промислова продукція
‒ Транспорт та експедиція

• Напрямок викладається виключно англійською мовою.



Факультет Економічних та Технічних Наук

Технічні напрямки 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР 

• Автоматика і роботехніка
‒ віртуальні методи проектування
‒ Відновлювані джерела енергії
‒ управління та мехатроніка в автотранспорті

• Механіка та машинобудування

– експлуатація транспортних засобів та 
електромобільність

– комп'ютерне виробництво
– металургія
– відновлювані джерела енергії



Факультет Гуманітарних та Соціальних Наук

Гуманітарні напрямки 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР

• Філологія (англійська/німецька)
‒ Філологія англійська з вивченням іспанської та німецької 

мов, 
‒ Філологія англійська з міжособистісним спілкуванням та 

елементами медіації
‒ Філологія англійська - Культорознавство
‒ Філологія німецька з вивченням англійської та німецької 

мов,
‒ Філологія німецька з міжособистісним спілкуванням та 

елементами медіації

• Іноземні мови в засобах масової 
інформації та в бізнесі

‒ Комунікація іноземними мовами в сучасних засобах 
масової інформації,

‒ Комунікація іноземними мовами в бізнесі 



Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Соціальні напрямки

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР

• Внутрішня безпека
‒ Безпека внутрішніх систем та логістичних процесів
‒ Криміналістика
‒ Аналіз загрози
‒ Управління кризивими ситуаціями та безпека 

громадського порядку 

• Педагогіка
‒ Професійні та особисті консультації 
‒ Педагогіка виховання та опіки 

• Ресоціалізація 
‒ Ресоціалізація з елементами кримінології 
‒ Ресоціалізація з соціальною профілактикою 



Факультет наук про здоров’я 

Напрямки, що стосуються медичної сфери

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР

• Дієтетика 
‒ Консультації з дієтичного харчування
‒ Психодієтологія
‒ Харчування у спорті та оздоровленні

• Косметологія 
‒ Розповсюдження косметики та косметичного 

обладнання 
‒ Косметологія та послуги в індустрії краси

• Медсестринська справа

• Фізичне виховання
‒ Дієтетика у спорті
‒ Гімнастика корекційна
‒ Спеціальність інструктора
‒ Персональний тренер 

Для спеціальностей: дієтологія, косметологія та медсестринська
справа, потрібний сертифікат (довідка) про щеплення проти
гепатиту В.



Ponad 20 lat 
doświadczenia 

Dwa domy 
studenta

Навчання на денному відділенні – плата

Безкоштовне

• стосовується тих осіб, які перетнули кордон після 24 
лютого 2022 року та в'їжджають до країни;

• відповідно до статті 324(2), оплата не стягуюється з 
іноземця, який: 

 отримав постійний дозвіл на проживання,
 отримав статус біженця в Республіці Польща, 
 отримує тимчасовий захист, 
 має субсидіарний захист на території Польщі, 
 має сертифікат про володіння польською мовою як 

іноземною, 
 має карту поляка, 
 має польське походження, 
 є одним із членів подружжя з громадянином

Республіки Польща,
 одержав дозвіл на тимчасове проживання у зв'язку з 

обставинами, зазначеними у Законі про іноземців.

Платне

750євро/семестр

Можлива оплата частинами.
У разі складної фінансової ситуації ректор може 
звільнити частину плати за навчання на денній 
формі навчання.



Ponad 20 lat 
doświadczenia 

Dwa domy 
studenta

Заочна форма навчання - оплата

2000-2500 злотих за семестр

нестаціонарне

(заочне) навчання 

Можлива оплата частинами.



Ponad 20 lat 
doświadczenia 

Dwa domy 
studenta

Критеріі набору на освітньо-кваліфікаційний рівень 
навчання БАКАЛАВР 

Економічні напрямки 
Міжнародний бізнес, логістика, фінанси та 
бухгалтерський облік:
 Іноземна мова
 Математика
 Обраний предмет з найвищою кількістю балів

International Bussines
 Англійська мова на поширеному рівні (мін 70%)
 Математика
 Обраний предмет з найвищою кількістю балів

Семестрова плата за заочне навчання 2100 зл
-----------------------------------------------------------
Технічні напрямки
Автоматика і робототехніка, механіка і 
машинобудування
 Іноземна мова
 Математика
 Обраний предмет з найвищою кількістю балів
Семестрова плата за заочне навчання 2300 зл

Гуманітарні напрямки
Філологія англійська/німецька
 Англійська/німецька мова
(Початковий рівень, поширений або двомовний)

Іноземні мови в засобах масової інформації та в 
бізнесі
 Державна мова
 Англійська/німецька мова
(Початковий рівень, поширений або двомовний)

Семестрова плата за заочне навчання на
напрямку «Іноземні мови в засобах масової 
інформації та в бізнесі» - 2100 zł 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поширений рівень = x 2 pkt. 
Двомовний рівень = x 2,5 pkt. 

Можлива оплата частинами.
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Критерії набору на освітньо-кваліфікаційний рівень 
навчання «БАКАЛАВР»

Соціальні напрямки
Внутрішня безпека, педагогіка, ресоціалізація
 Державна мова
 Іноземна мова
 Обраний предмет з найвищою кількістю балів
Заочне навчання 
Внутрішня безпека – 2000 зл/семестр
Педагогіка, ресоціалізація – 2200 зл/семестр

----------------------------------------------------------------------
Медичні напрямки
Дієтетика, косметологія, медсестринська справа, 
фізичне виховання
 Державна мова
 Іноземна мова 
 Обраний предмет з найвищою кількістю балів
Заочне навчання
Дієтетика – 2500 зл/семестр
Косметологія, фізичне виховання – 2200 зл/семестр Поширений рівень = x 2 pkt. 

Двомовний рівень = x 2,5 pkt. 

Можлива оплата частинами.



Умови навчання в Польщі

З боку університету - кандидат отримує:
 довідку про зарахування на навчання; 
 інформацію про оплату за навчання;
 довідку про отримання місця в гуртожитку з оплатою витрат за проживання.

З боку кандидата - необхідні документи:
 поліс медичного страхування на період навчання в Польщі (поліс перекладений польською мовою) або 

договір з NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia - Національний фонд охорони здоров'я Польщі), який необхідно 
подати до кінця вересня

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

 документально підтверджена наявність коштів для проживання на весь період навчання від банку в 
Польщі; 

 подача заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання разом з додатками 
посилання на сайт Відділу закордонних справ Ужонду воєвудського в Познані та на дозвіл на тимчасове 
проживання https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/do-pobrania/zayavy-dozvil-na-tymchasove-perebuvannya-novi-
formy-zayav-shcho-pochaly-diyaty-vid

Для подачі документів кандидат може скористатися привілеєм безвізового в'їзду, для чого необхідний біометричний паспорт.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/
https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/do-pobrania/zayavy-dozvil-na-tymchasove-perebuvannya-novi-formy-zayav-shcho-pochaly-diyaty-vid


www.ans.konin.edu.pl

Навчання на другому рівні:

• Магістратура
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Навчання на ІІ рівні:
Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР

• Філологія (спеціалізації: дидактика, перекладознавство)

- Англійська філологія
- Німецька філологія

• Державне управління та менеджмент
‒ Адміністрація та антикризове управління
‒ бухгалтерський облік та державне фінансування

• Іноземні мови в ЗМІ та бізнесі
‒ медіазнавство
‒ спеціалізований переклад (письмовий та синхронний переклад)

• Медсестринська справа НОВИНА
• Управління та інженерія виробництва
- підготовка та організація виробництва
- транспортування та виробнича логістика
- управління технічною інфраструктурою

• Громадська охорона здоров'я
- спеціалізована косметологія
- дієтичне керівництво
- соціотерапія



Ponad 20 lat 
doświadczenia 

Dwa domy 
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Критерії зарахування на ІІ рівень навчання

Філологія
1. Оцінка з диплому про закінчення навчання за кордоном конвертована у балах. 
2. Диплом о закінченні навчання першого рівня освіти, другого рівня або про закінчення магістерської програми відмінній

від філології, та сертифікат, що підтверджує володіння англійською або німецькою мовою на рівні не нижче за C1.
3. Сертифікати, наприклад CAE, CPE, FCE, ZNP, ZMP Goethe Zertifikat.

Державне управління та менеджмент
1. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської

програми в галузі економіки, інформатики та економетрики, адміністрування, менеджменту, логістики, фінансів та 
бухгалтерського обліку (і суміжні) – конвертується у бали. 

• Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської
програми на інших спеціальностях – перерахована у балах – при виконанні додаткових вимог, тобто підтвердження
наявності отриманих щонайменше 60 кредитів ECTS у рамках змісту програми навчання, викладеної нижче.
Кандидат на здобуття ступеня магістр повинен пітвердити наявність отриманих кредитів ECTS по кожній із трьох груп
предметів програми навчання: 

Група I: Економіка, фінанси та кількісні методи (включаючи математику, статистику, економетрику, операційні дослідження) 
Група II: Підприємництво, менеджмент, маркетинг та логістика
Група III : Право (включаючи адміністративне та економічне).

Якщо у дипломі іноземного вищого навчального закладу немає оцінки, кандидату буде нараховано мінімальну кількість балів, 
тобто. 30 балів, якщо кандидат не надасть довідку/документ з ВНЗ із зазначенням оцінки/результату навчання.
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Критерії зарахування на ІІ рівень навчання

Іноземні мови в ЗМІ та бізнесі
1. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської

програми зі спеціальностей повністю або частково пов'язаних з гуманітарними або соціальними науками –
переведена у бали, оцінка у сертифікаті з володіння англійською чи німецькою мовою.

2. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської
програми зі спеціальностей повністю або частково пов'язаних з гуманітарними або соціальними науками –
переведена у бали, оцінка курсу англійської або німецької мови, отримана в останньому семестрі мовного курсу.

Медсестринська справа 
Диплом о закінченні навчання першого рівня (бакалавріат) зі Медсестринська справа. 

Якщо у дипломі іноземного вищого навчального закладу немає оцінки, кандидату буде нараховано мінімальну
кількість балів, тобто. 30 балів, якщо кандидат не надасть довідку/документ з ВНЗ із зазначенням оцінки/результату 
навчання.



Ponad 20 lat 
doświadczenia 

Dwa domy 
studenta

Критерії зарахування на ІІ рівень навчання

Управління та інженерія виробництва
1. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської

програми за спеціальностями, що повністю або частково відносяться до галузі суспільних наук або інженерії та 
орієнтовані на отримання кваліфікації (диплома), відмінної від кваліфікації інженера або магістра-інженера - для 
програм тривалістю 4 семестри.

2. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської
програми за спеціальностями, що повністю або частково відносяться до галузі соціальних або інженерних наук і 
орієнтовані на присудження ступеня інженера або магістра, якщо навчання триває три семестри.

Громадська охорона здоров'я
1. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської

програми за спеціальностями, що повністю або частково належать до соціальних наук - конвертується у бали.
2. Оцінка з диплому про закінчення першого рівня навчання, другого рівня навчання або про закінчення магістерської

програми за спеціальностями, що повністю або частково відносяться до медичних наук та наук про здоров'я, 
перераховані у бали.

Якщо у дипломі іноземного вищого навчального закладу немає оцінки, кандидату буде нараховано мінімальну
кількість балів, тобто. 30 балів, якщо кандидат не надасть довідку/документ з ВНЗ із зазначенням оцінки/результату 
навчання.



Спеціалізована освіта

• Аніматор
• Безпека та система охорони
• Консультації з дієтичного харчування  
• Управління складом
• Персонал та заробітні плати
• Маркетинг у соціальних мережах
• Відновлювані джерела енергії 
• Персональний тренер
• Екологічна та трудова терапія
• Візажист та стиліст 



Навчальний корпус
ul. Przyjaźni 1 



Навчальні кабінети 
ul. Przyjaźni 1 



Тренажерний зал



Навчальний корпус
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 35



Кабінети, лабораторії 
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 35



Навчальний корпус
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3C



Перекладацька лабораторія
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3C



Навчальний корпус
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4



Монопрофільний медичний симуляційний 
центр



Навчальний корпус 
Centrum Wykładowo-Dydaktyczne ANS w Koninie 



Спортивні споруди



Гуртожитки



В університеті діє програма Erasmus+, найпопулярніша серед

студентів програма, яка охоплює всю Європу та Туреччину.

Це дає змогу завершити частину навчальної програми та

стажування за кордоном. Інформацію про університети-

партнери можна знайти в нашому офісі міжнародного

співробітництва або на сайті нашого університету.

Співпраця з країнами ЄС та іншими



Стипендія

Усі студенти університету можуть претендувати на

отримання матеріальної допомоги у вигляді соціальної

стипендії, стипендії для інвалідів та іншої допомоги.

Іншим способом отримання стипендії є й також оцінки у

навчанні. Це так звана «ректорська стипендія», яку можна

отримати за високий середній бал, наукові, мистецькі та

спортивні досягнення.



Студенти ANS у Коніні розвивають свої захоплення та

інтереси в десятках дослідницьких клубів та в студентському

самоврядуванні.

Усі ці організації дають можливість поглибити свої знання в

конкретних сферах та набути навичок, які можуть бути

корисними у вашому робочому житті.

Студентська активність 



Viber +380 (95) 277 19 65

ans@konin.edu.pl

rekrutacja@konin.edu.pl

tetiana.cherniavska@konin.edu.pl

контакт

mailto:ans@konin.edu.pl
mailto:rekrutacja@konin.edu.pl
mailto:tetiana.cherniavska@konin.edu.pl


Знайди нас 



Дякуємо за увагу

www.ans.konin.edu.pl


