
 

 

 

 

   



Ось де ми! 

Бельско-
Бяла, 
Польща 
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Кілька фактів о Польші 

 Площа – 312 700 км. кв., населення – близько 38 
міліонів осіб 

 Більше ніж 1000 років складної та незвичайної історії 

 Найбільші міста: Варшава(столиця), Краков, … 

 Ландшафт: море, озера, гори, рівнини, пустеля... 

 14 міліонів туристів відвідуюсть Польщу кожний 
рік (14 місце в світі) 

 7 межуючих країн, розвинена мережа сполучення 
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  Приблизно 180 тисяч мешканців 

 Заснован в ХIII сторіччі 

  «Маленький Відень» – перлина 

  архітектури Ренесансу 

 Мальовниче місце – в горах 

  Близько до Чехії та Словакії 

   Знаходиться на тій самій відстані від  

Варшави, Праги, Відня 

  Багато культурних подій, фестивалів 

   

Місто Бєльско-Бяла 
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  Заснований в Жовтні 2001 року як незалежний 
державний навчальний заклад 

  Перед тим, с 1969-го, был частью 
Политехнического университета в городе 
Лодзь  

 З самого початку основним напрямками навчання були 
конструювання машин, електротехнічна так текстильна 
промисловість. 

 А також: філологія, педагогіка, соціологія, 
управління, сестриньска справа 

 Співробітники: близько 400 (250 професорів та докторів) 

 Студенти: близько 7 500 на’яти факультетах 

 

УНІВЕРСИТЕТ БЄЛЬСКО-
БЯЛЫ 
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 Факультет машинобудування та комп’ютерних 
наук 

 
 Факультет матеріалів та наук о навколишнім 

середовищі 

 
 Факультет менеджменту та транспорту 

 
 Факультет гуманітарних та соціальных наук 

 
 Факультет наук о здоров’ ї 

ФАКУЛЬТЕТИ 
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 Факультет машинобудування та 
комп’ютерних наук 

   Основні напрямки:  

Машиностроение 

Управление и технология производства 

Информатика 

Автоматика и робототехника 
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Факультет материалов и наук об 
окружающей среде 

 Основні напрямки : 

Текстильне машинобудування 

Охорона навколишнього середовища 

Інженерний захист навколишнього середовища 

Цивільне будівництво 
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Факультет менеджмента і  
транспорту 

Основні напрямки : 

  Менеджмент 

  Транспорт 

  Соціологія 
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Факультет гуманитарных и  
социальных наук 

Основні напрямки : 

  Польска філологія 

  Філологія 

 Англійска 

 Слав’ янска (Російська, Хорватська, Чеська, 
Словенська) 

 Іспанська 

  Педагогіка 
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Факультет наук о здоров’ ї  

Основні напрямки :  

Сестринська справа 

Невідкладана допомога 
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I  Більш ніж 90 договорів о співпраці 
    с партнерськими навчальними  

закладами:  
 Договори в рамках програми ERASMUS+ з 

країнами-членами ЕС, а також Турцією та 
Норвегією 

 Інституціональне співробітництво : Росія, 
Україна 

 Співпраця між відділами: США, Канада, 
Індія 

 

II  Угоди о співпраці з промисловими 
об’єктами 

  

Міжнародне співробітництво 
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Більше ніж 85  
Університетів-

партнерів по 
Erasmus  

В 20 країнах 
 
  

 Австралія(1) 

  Бельгія(2) 

  Болгарія(2) 

 Хорватія(2) 

 Чеська 
республіка(11) 

 Данія(3) 

 Фінляндія (6) 

 Франція (1) 

  Германія (5) 

  Греція (2) 
 
 

ДВУСТОРОННІ УГОДИ 

 Венгрія(3) 

  Италія (3) 

 Литва (1) 

   Норвегія (4) 

 Португалія (3) 

  Румынія(1) 

 Словакія (9) 

 Словенія (3) 

 Испанія (8) 

 Швеція (2) 

  Турція(14) 
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ПРОГРАМИ/ ПРОЕКТИ 

більше інформації – www.dn.ath.bielsko.pl 

 

галузі:    

міжнародний обмін, R&D,   

освіта, співпраця 

між інститутами 
 Основні програми: 

 Триваючі ціле життя  

Програми – Erasmus 

Фінансування практик та навчання 

 7-а Рамочна Прогарама 

 Програма людського капіталу 

Европейська Територіальна співпраця 
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ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 Клуб парусного спорту 
 Студентська спортивна асоціація  
 Хор 
 Клуб подорожей 
 Дайвінг-клуб 
 Місцевий офіс AIESEC 

 

НАУКОВІ ПОДІЇ 
 Бескидский фестиваль науки та  
мистецтв  
 Студентський фестиваль «Ювеналія» 
 ХакФест 
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...НЕ ТІЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Відділи 

o Науковий центр інформатики 
o Бюро кар’єр 
o Науковий бізнес інкубатор 

 

Інші можливості 

o Галерея університета 
o Гуртожиток 
o Їдальня, кафе 
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ЧОМУ УНІВЕРСИТЕТ БЄЛЬСКО-
БЯЛИ? 



Відвідайте: 

www.ath.bielsko.pl / www.eng.ath.bielsko.pl 

 

 
 
 

ul. Willowa 2 
43-309 Bielsko-Biała, Poland 

Міжнародний відділ 
 Тел: /+48 33/ 8279 356 
 Тел/ Факс: /+48 33/ 8279 447 
 E-mail: international@ath.bielsko.pl  

Дякуємо за увагу!  


