
Информация за студентите, желаещи да следват в икономически факултет

на Западнопоморски Технически Университет

Адрес на факултета:
Западнопоморски Технически Университет в Шчечин
Икономически факултет
ул. Жолниерска 47
71-210 Шчечин, Полша

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. śołnierska 47
71-210 Szczecin, Polska

Координатор на програмата ЕРАЗЪМ във факултета: Natalia Oleszczyk. Контакт (английски език):
noleszczyk@zut.edu.pl. Занимава се с: предмети, организация на учебната година.

Отдел „Международно сътрудничество“  (ректорат): international@zut.edu.pl. Занимава се с:  общежития,
документи.

Адрес на отдела:
Западнопоморски Технически Университет в Шчечин
Отдел „Международно сътрудничество“ , г-жа Агата Бруска
ал. Пястув 13
70-310 Шчечин, Полша

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biuro Współpracy Międzynarodowej,  pani Agata Bruska
Al. Piastów 17
70-310  Szczecin, Polska

Икономически факултет

Най-новият от факултетите на Западнопоморски Технически Университет в Шчечин, през 2011 празднуваше 25
години от създаването си.
Днес във факултета има близо 1300 студента, които следват:

− икономия – 3-годишна бакалавърска програма и 2-годишна магистърска програма. Примери на
специалности: посредничество в областта на недвижимите имоти, счетоводство и финанси, икономика
на търгонията и услугите, управление на човешките ресурси.

− управление -  3-годишна бакалавърска програма. Примери на специалности: посредничество в
областта на недвижимите имоти, управление на човешките ресурси, управленско счетоводство.

− туризъм -  3-годишна бакалавърска програма, включваща предмети като: география на туризъма,
история на туризъма, хипотерапия, екология и опазване на околната среда.

Опитваме се всяка година да разширяваме списъка на специалности и предмети водени на английски език за
чуждестранни студенти. Моля, проверете актуалната ни оферта в меню „Предмети на английски език 2013/14“
(Courses in English 2021/22).
https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html#

Започвайки от учебната година 2013/14 въвеждаме предмети водени на руски език. Подробна ифромация може
да се получи от декана на факултета, проф. Бартош Мицкевич (контакт на английски или руски
bmickiewicz@zut.edu.pl).

Офертата ни не е разделена между курсове и направления, можете да избирате от всичките предмети в нашия
факултет.

Ако желаете да следвате в нашия факултет, моля:
1) проверете оферта на предметите на английски или руски език;
2) консултирайте офертата с координатора на програмата ЕРАЗЪМ или с длъжното лице отговарящо за

международното сътрудничество;
3) пригответе спарозумението Learning Agreement, което можете на намерите тук:

http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,application-application_form
4) изпратете Learning Agreement и другите документи на адреса: international@zut.edu.pl

до 31 май (заявки за зимен семетър)
до 30 ноември (заявки за летен семетър).



Важно: От всичките гостуващи студенти изискваме английски език поне на ниво B1. 
 
Организацията на учебната година 
Зимен семетър: 
Започва на 1 октомври, приключва към 30 януари. 
Изпити: първите две седмици на февруари. 
Зимна ваканция: третата седмица на февруари. 
Летен семетър: 
Започва през последната седмица на фавруари, приключва през третата седмица на юни. 
Изпити: последната седмица на юни. 
 
Подробната информация за учебната година може да се получи от координатора на програмата ЕРАЗЪМ. 
 
Нашия университет предлага на гостуващи студенти настаняване в общежитията, които се намират в центъра на 
града. Цена: около 125 евро месечно. 
 
Повече информация (на аглийски език) можете да немрите тук: 
http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,useful_information 

 


