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Шановні іноземні 
студенти!

Щиро вітаємо вас і запрошуємо 
у світ Університету Адама Міцкевича 
в Познані, одного з найбільших та 
найстаріших закладів вищої освіти 
Польщі. Міжнародне визнання уні-
верситет здобув саме завдяки роботі 
факультетів, інноваційним науко-
во-дослідним центрам та академіч-
ному досвіду. Корпуси факультетів 
нашого університету розташовані не 
лише в центрі міста, а також у районі 
Мораско – за двадцять хвилин їзди 
швидким трамваєм на північ від цен-
тру. Місто Познань є не лише центром 
театрального, музичного та мистець-
кого простору Польщі, а й культурним, 
комерційним та діловим осередком. 
Таке розташування Познанського 
університету дозволяє студентам 
сповна пізнати польську культуру 
та суспільство.

Дозвольте побажати вам успіхів 
у навчанні та чудового проведення 
часу в Університеті Адама Міцкевича 
в Познані!

Проф. Рафал Вітковскі,

Проректор з міжнародного співробітництва

Про УАМ
Університет Адама Міцкевича в Познані – це не лише один 
з найкращих академічних центрів Польщі, а й дослідницький 
університет. Його репутація базується не лише на давніх 
традиціях, видатних наукових досягненнях викладачів, сту-
дентів та випускників, але й на цікавій навчальній програмі.
УАМ – це більше, ніж місце навчання. Це можливість роз-
вивати наукові інтереси та використовувати свій особи-
стий потенціал. Студенти можуть брати участь у діяльності 
наукових клубів (понад 120 на вибір), використовувати 
сучасне дослідницьке обладнання або досліджувати 
колекції однієї з найкраще забезпечених академічних 
бібліотек. Університет також пропонує різні форми заохо-
чення – виїзні табори, літні школи, конференції, семінари, 
фінансування за спеціальними програмами.

Завдяки такому професійному підходу студенти, заці-
кавлені у навчанні та проведенні наукових досліджень, 
можуть розвивати свої інтереси та отримувати мотивацію 
реалізуватися на найвищому рівні. Не чекайте і приєд-
нуйтесь до найкращих!
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УАМ – Європейський університет

Університет Адама Міцкевича в Познані є членом євро-
пейського консорціуму університетів EPICUR – European 
Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, до 
складу якого також входять Страсбурзький університет 
(Франція; керівник проекту), Амстердамський університет 
(Нідерланди), Університет Альбрехта-Людвіга у Фрайбурзі 
(Німеччина), Технологічний інститут Карлсруе (Німеччина), 
Університет Верхнього Ельзасу (Франція), Віденський уні-
верситет природних ресурсів і прикладних природничих 
наук (Австрія), Університет в Салоніках (Греція).

EPICUR є транснаціональним альянсом вищих навчальних 
закладів з усіх країн ЄС, які підтримують довгострокову 
стратегію та визнають європейську ідентичність та цінно-
сті. Його ідея полягає у збільшенні мобільності студентів 
та персоналу, підтримуючи якість, інтеграцію та конкурен-
тоспроможність європейської вищої освіти. EPICUR – це 
нова якість європейського навчання.

www.epicur.amu.edu.pl

Ініціатива досконалості – 
Дослідницький університет

Університет Адама Міцкевича в Познані у 2019 році став 
лауреатом конкурсу Міністерства науки та вищої освіти 
«Ініціатива досконалості – Дослідницький університет». 
Його метою був відбір та підтримка університетів, які могли 
б ефективно конкурувати з найкращими академічними 
центрами Європи та світу.

Окрім освіти, наукові дослідження є найважливішою 
сферою університетської діяльності, що становить 
освітній потенціал університету. Вони проводяться на 
20 факультетах, в лабораторіях, кафедрах, закладах та 
інститутах, а також у міждисциплінарних університет-
ських центрах. Наші пріоритетні напрямки досліджень 
це: сільськогосподарські та біологічні науки, науки про 
Землю та планети, біохімія, генетика та молекулярна 
біологія, хімія, матеріалознавство, математика, фізика та 
астрономія, комп’ютерні науки, мистецтво та гуманітарні 
науки, соціальні науки.

www.amu.edu.pl/uczelnia-badawcza
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Познань
Познань – це місце, де енергія Нової 
Європи зливається з цивілізацією 
Заходу. Познань, мегаполіс з понад 
пів мільйона жителів, розташований 
в найбільш економічно розвине-
ному регіоні Польщі та знаходиться 
ближче до Берліна, аніж до Варшави. 
На мешканців Познані можна покла-
датися – вони добре освічені, компе-
тентні та гостинні. Місто орієнтоване 
на досягнення успіху, засноване на 
1000-річній традиції компетентно-
сті. Саме тут найамбітніші проекти 
та найсміливіші фантазії мають шанс 
досягти успіху.

Багато спортивних та розважальних 
центрів, понад 40 парків та понад 
100 зелених зон, чотири великі 
озера, безліч ресторанів, кав’ярень, 
пабів та клубів, театрів, кінотеатрів, 
музеїв та безлічі музичних та мис-
тецьких подій – без сумніву, Познань 
має багато що запропонувати кож-
ному, хто хоче стати частиною міста.

Ефективно реалізуючи профе-
сійні виклики та творчо проводячи 
вільний час, ми можемо погля-
нути на Познань як на місце праці 
та місто відпочинку.

Навчання в Університеті Адама Міцке-
вича в Познані – це безумовно одна 
з найцікавіших сторінок мого життя. 
Студентське життя надзвичайно 
цікаве та насичене не тільки освітніми 
програмами, але й можливістю про-
явити себе у різних проектах. 

Професійність кожного викладача, 
який мені зустрічався, підкріплена 
цікавим підходом до студентів, дає 
можливість різносторонньо пізнати 
предмет. Саме тут, можна провести 
незабутні студентські роки і стати про-
фесіоналом своєї справи.

Ірина Романів (Україна)

Випускниця Факультету Політичних Наук 
та Журналістикита журналістики
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Кампуси УАМ
Університет має три кампуси, які розта-
шовані в різних частинах Познані. Вони 
є не лише місцями для здобуття акаде-
мічних знань, а й створюють ідентич-
ність міста. Вони є його візитівкою та 
простором, відкритим для мешканців.

www.amu.edu.pl/studenci/kampusy

Кампус Сади
Розташований на вулиці Шама-
жевського, звідси його загальна 
назва – Шамажево. Будинки кам-
пусу по обидва боки оточені пар-
ком, який приваблює як студентів, 
так і викладачів, а в теплі дні, міс-
цеві газони, іноді, перетворюються 
на лекційні аудиторії.

Близькість природи, затишна 
атмосфера та відмінне сполучення 
з центром міста та іншими районами 
роблять Кампус чудовим простором 
для навчання, отримання нового дос-
віду, співпраці та нових знайомств.

Факультет Педагогічних Наук
Факультет Антропології та Культурології
Філософський Факультет
Факультет Соціології
Факультет Психології та Когнітивних Наук

Кампус Центр
Він включає об’єкти УАМ, розта-
шовані в самому центрі та навколо 
нього. Навчання тут – це можливість 
дізнатись більше про історію та тра-
диції університету, записані в істо-
ричних стінах університету, а також 
краще пізнати місто та її мешканців. 
Завдяки вигідному розташуванню 
університетського містечка, акаде-
мічне життя та повсякденний ритм 
міста поєднуються й поглинають 
одне одного, створюючи надзви-
чайну атмосферу та простір, спри-
ятливий як для навчання, так і для 
повсякденного життя.

Факультет Сучасних Мов
Факультет Англійської Мови
Факультет Польської та Класичної Філології
Факультет Права та Адміністрації
Факультет Мистецтвознавства
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Філії

Університет Адама Міцкевича також має чотири філії за 
межами Познані, які виконують освітню місію універ-
ситету: Collegium Polonicum у Слубіцах, Інститут Євро-
пейської Культури в Ґнєзно, Наднотецький Інститут УАМ 
в Пілі, Факультет Педагогіки та Мистецтва в Каліші.

Cеместр на Факультеті Англійської 
Мови під час участі у програмі 
Erasmus+ змінив моє життя. Жодне 
теоретичне навчання не може порів-
нятись із трансформаційним про-
цесом занурення в нову культуру. 
Співробітники Відділу міжнародних 
відносин та Факультету Англійської 
Мови були дуже гостинними, корис-
ними та добрими. Найдивовижніше, 
що вони продовжували надавати 
відчутну підтримку навіть у розпал 
глобальної пандемії. Я дуже вдячний 
за можливість взяти участь у про-
грамі Erasmus+. З нетерпінням чекаю 
на повернення до Польщі.

Michael R. Kearney

Аспірант, кафедра комунікації та риторичних 
досліджень, Університет Дюкейн, Пітсбург, США

Кампус Мораско

Комплекс будівель, розташований у північній частині 
міста, є одним з найбільших академічних містечок 
у Польщі. Він складається переважно з факультетів точ-
них і природничих наук та сучасних наукових центрів 
(Центр НаноБіоМед, Великопольський центр передових 
технологій), завдяки чому Кампус є унікальним науковим 
центром у країні. Постійно удосконалюється його інф-
раструктура. Величезний простір і водночас відмінне 
сполучення з центром Познані роблять Кампус новим 
осередком студентського життя.

Факультет Фізики
Факультет Біології
Факультет Географічних та Геологічних Наук
Факультет Математики та Інформатики
Факультет Політології та Журналістики
Факультет Хімії
Факультет Історії
Факультет Археології
Факультет Соціально-Економічної Географії та Просторового Управління
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Обмін студентами

Програма Erasmus+ в УАМ включає 28 країн ЄС, 3 країни 
ЄЕЗ (Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія), Туреччину, як 
країну-кандидата, Північну Македонію, а також 14 кра-
їн-партнерів (наприклад, Канаду, США, Японію, Тайвань, 
Сербію , Мозамбік, Сенегал, Вірменію, Україну, Алжир, 
Росію, Філіппіни, Казахстан, Мексику та Перу).

Обмін, що базується на двосторонніх угодах: якщо Ви 
хочете навчатися в УАМ за обміном, Вам уже потрібно 
бути зарахованим у своїй країні до закладу вищої освіти, 
що є нашим партнером. Використовуючи можливості 
двосторонніх угод Ви можете приїхати на один/два семе-
стри без плати за навчання, отримуючи студентський 
квиток та інші знижки.

Гостьові студенти та вільні слухачі:
Ви можете приїхати до УАМ як запрошений студент та віль-
ний слухач на один семестр або повний навчальний рік.

Оплата за навчання у такому випадку 
складе 700 євро за семестр.

Підтримка офісу Erasmus+ 
та координаторів програми.

Допомога польських студентів 
у вирішенні організаційних питань.
www.esn.amu.edu.pl

Проживання – гуртожитки універ-
ситету: „Zbyszko i Jagienka”, „Jowita”.

Можливість брати участь у куль-
турних заходах в університеті 
та в Познані.

Участь у предметах з пропози-
ції AMU-PIE та курсах польської 
мови; широкий перелік курсів 
англійською мовою знайдете на 
www.amupie.e-msi.pl

Ін
оз

емні студенти, які приїжджаю
ть на навчання в УАМ
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Спеціальності (викладання польською мовою)

Адміністрація

Акустика
cпеціальність дослідження слуху
cпеціальність дослідження слуху i захист від шуму

Аналіз та обробка даних

Археологія

Астрономія

Аналітика харчування +UPP

Балканістика

Біоінформатика +PP

Біологія
спеціальність викладання біології
спеціальність викладання біології та природи

Біологія та здоров’я людини

Біотехнологія

Біофізика
cпеціальність молекулярна біофізика
cпеціальність окулярна оптика з оптометрією

Богослов’я
спеціальність священицька
спеціальність пасторська

Географія
спеціальність екологія міста
спеціальність соціально-економічний геоаналіз
спеціальність географічна графіка
спеціальність геоінформація
спеціальність гідрологія, метеорологія та кліматологія
спеціальність палеоекологія

Геодезія та картографія

Геоінформація

Геологія

Господарство та економіка в історії

Гуманістика в школі
полоністично-історичні студії

Державне управління

Діалог та соціальне консультування

Екологічний менеджмент

Етнологія

Журналістика та соціальна комунікація

Інтерактивні медіа та шоу

Інтернет додатки +UEP

Інформатика

Інформаційні технології P

Історія
спеціальність архівістика та управління документацією
спеціальність військова історія
спеціальність історико-економічна
спеціальність класична культура
спеціальність медієвістика
спеціальність педагогічна
спеціальність політика та ЗМІ в історії

Історія мистецтва

Картографія та геоматика

Кінознавство та медіа-культура

Когнітивістика

Комп’ютерні технології

Комплексне планування розвитку

Комунікація європейська G

Культурологія

Культурологія
спеціальність міжкультурна комунікація +UEV +CPS

спеціальність християнська культура
спеціальність релігієзнавство

Лінгвістика прикладна 
спеціальність комп’ютерна лінгвістика

Література загальна

Математика

Математика, інформатика і їх викладання +UMP +AWF +UPP

Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні 
та соціальні студії (MISHiS)

Міжнародні відносини

Музикологія

Наукова інформація та бібліотекознавство K

Національна безпека

Нейробіологія +UMP +AWF +UPP

Німецька мова та ділове спілкування

Оптометрія

Охорона культурних пам’яток K

спеціальність культурний туризм K
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Охорона навколишнього середовища

Охорона природи та природничо-лісова освіта +UPP

Педагогіка
спеціальність анімація дозвілля та фізичний відпочинок
спеціальність професійне та персональне консультування
спеціальність початкова освіта та педагогічна терапія
спеціальність медіа-освіта та інформаційні технології
спеціальність медіа-освіта та комп’ютерні заняття
спеціальність рання шкільна освіта з арт-терапією K

спеціальність дошкільна та рання шкільна освіта з англійською мовою K

спеціальність опікунчо-виховна педагогіка
спеціальність опікунчо-виховна педагогіка K

спеціальність опікунчо-виховна педагогіка і праця з родиною
спеціальність ресоціалізація
спеціальність ресоціалізаційна та пенітенціарна педагогіка K

спеціальність ресоціалізація неповнолітніх
спеціальність ресоціалізація з елементами кримінології
спеціальність екологічна педагогіка та анімація місцевих громад
спеціальність консультування та психолого-педагогічна допомога
спеціальність профілактика і кризове втручання
спеціальність освітнє проектування
спеціальність соціотерапія та зміцнення здоров’я
спеціальність рання підтримка розвитку дитини
спеціальність дошкільна освіта та початкова освіта
спеціальність управління освітою

Педагогіка дошкільна та початкової школи

Педагогіка спеціальна
спеціальність освіта та реабілітація людей з інтелектуальними вадами
спеціальність освіта та реабілітація людей із розладами аутичного спектру
спеціальність клінічна логопедія
спеціальність педагогіка, що підтримує учнів з особливими освітніми 
потребами

Політологія

Полоністично-філософічне педагогічне навчання

Поляки та Німці в Європі

Правознавство

Правознавство +UEV +CPS

Правознавство європейське

Проектування культури G

Просторова економіка

Психологія

Режисура звуку

Середземноморські дослідження

Славістика
спеціальність богемістика
спеціальність болгаристика
спеціальність хорватистика
спеціальність сербістика

w
ww.rekrutacja.amu.edu.pl

Соціальна робота

Соціологія

Сходознавство

Театрологія

Туризм та відпочинок

Управління водними ресурсами P

Управління та право в бізнесі

Фізика
спеціальність навчання фізики та хімії

Фізика медична 

Філологія
спеціальність арабістика
спеціальність балтистика – латиська філологія
спеціальність етнолінгвістика
спеціальність англійська філологія з німецькою філологією (переклад конференцій)
спеціальність англійська філологія з романською філологією (переклад конференцій)
спеціальність англо-китайська філологія
спеціальність німецька філологія з англійською філологією (переклад конференцій)
спеціальність німецька філологія з романською філологією (переклад конференцій)
спеціальність корейська філологія
спеціальність голландська філологія
спеціальність норвезька філологія
спеціальність сучасна грецька філологія
спеціальність романська філологія з англійською філологією (переклад конференцій)
спеціальність романська філологія з німецькою філологією (переклад конференцій)
спеціальність російська філологія
спеціальність шведська філологія
спеціальність філологія Південно-Східної Азії – індонезійсько-малайська філологія
спеціальність філологія Південно-Східної Азії – в’єтнамська філологія
спеціальність іврит
спеціальність індологія
спеціальність японознавство
спеціальність мовознавство та наука інформації
спеціальність комунікація та управління інформаційними ресурсами
спеціальність іміджеве та посередницьке спілкування
спеціальність синологія
спеціальність скандинавістика
спеціальність тюркологія
спеціальність угрофіністика – фінська філологія
спеціальність угрофіністика – угорська філологія

Філологія англійська 
спеціальність кельтологія

Філологія англійська з педагогікою K

Філологія німецька 
група з німецькою мовою на рівні A1 
група з німецькою мовою на рівні A1+
спеціальність німецько-російська філологія
спеціальність міжкультурна германістика +UEV +CPS

Філологія іспанська 

Філологія класична
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Спеціальності
(викладання англійською мовою)

Філологія польська

Філологія польська як іноземна

Філологія португальська

Філологія романська

Філологія румунська

Філологія італійська

Філологія східнослов’янська
спеціальність філологія російська
спеціальність філологія російська (група без знання російської)
спеціальність філологія російська з англійською 
спеціальність філологія російська з українською 
спеціальність філологія російська з прикладною лінгвістикою
спеціальність філологія українська
спеціальність філологія українська з англійською 

Філософія
спеціальність суспільна комунікація

Хімія
спеціальність хімічна аналітика 
спеціальність біологічна хімія
спеціальність косметична хімія
спеціальність хімія матеріалу
спеціальність загальна хімія
спеціальність судова хімія
спеціальність екологічна хімія
спеціальність хімія із застосуванням інформатики
спеціальність викладання хімії та фізики
спеціальність хімічний синтез та аналіз

Хімія аплікаційна

Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва K

Художня освіта в галузі музичного мистецтва K

Юридично-економічний напрямок +UEP

Навчання спільно з іншим університетом:

+AWF Академія фізичного виховання в Познані
+CPS Collegium Polonicum в Слубіцах
+PP Познанська Політехніка
+UEP Економічний університет у Познані
+UEV Європейський університет Viadrina (Франкфурт над Одрою)
+UMP Познанський медичний університет
+UPP Познанський природничий університет 

Філії:

G – Ґнєзно, K – Каліш, P – Піла

Applied linguistics (MA) 

Balkan Studies (MA)

Biotechnology (MSc)

Central European and Balkan Studies (BA)

Chemistry (MSc)

Cultural studies (MA)

Intercultural communication

English Linguistics (BA)

Theories, Interfaces, Technologies

English Studies (BA)

Literature and Culture

Environmental Protection (MSc)

Ethnology (MA)

Cultural Differences and Transnational Process

European Legal Studies (BA)

International Relations (BA)

International Relations (MA)

Journalism and Social Communication (MA)

Mathematics (MSc)

Mediterranean Studies (MA)

Modern Languages (MA)

Empirical Linguistics and Language Documentation

Philology (BA)

English and Chinese studies

Physics (MSc)

of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP

Public Governance (MA)

Good Governance And Civil Society
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Курси польської мови

Майже 400 студентів з більш ніж 60 країн світу беруть 
участь у курсах, що проводяться Школою польської мови та 
культури для іноземців кожного семестру. Наша мета – не 
лише популяризація польської мови та культури, а й ство-
рення місця зустрічей, обміну досвідом і думками та вста-
новлення нових контактів. Ми пропонуємо різні форми 
навчання (кількагодинні, семестрові та річні курси), шість 
основних рівнів підготовки, а також річний інтенсивний 
підготовчий курс для кандидатів на навчання в Польщі.

www.schoolpl.amu.edu.pl

1-річний академічний курс 
англійської мови в УАМ

Наш курс зосереджений на підготовці до академічного 
іспиту IELTS, але також запрошуємо всіх зацікавлених 
у вивченні англійської мови. Ви розвинете англомовні 
компетентності, що дозволять продовжувати навчання 
в університеті за вашим вибором. Ми допоможемо Вам 
вдосконалити свої навички та успішно скласти іспит IELTS 
на рівні 6.0 або вище. Ви будете вчитися в мультикультур-
ній групі зі студентами з усього світу. Оберіть наш курс 
IELTS і будьте впевнені, що вас навчатимуть досвідчені 
висококваліфіковані викладачі.

www.amu.edu.pl/en

Гуртожитки

Гуртожитки університету Адама Міцкевича в Познані – це 
місце проживання для майже 3000 студентів. Студентські 
гуртожитки – це безпечні та комфортні місця для навчання 
та відпочинку, що розташовані в різних частинах міста. 
Маючи ідеальне транспортне сполучення, вони забезпе-
чують швидкий доступ до різних частин міста, а розвинена 
інфраструктура околиць полегшує повсякденне життя.

Етапи вступу:

Крок 1. 
Заповніть онлайн-заявку та 
виберіть напрямок навчання.
www.rekrutacja.amu.edu.pl/en/
studies-programmes 

Крок 2.
Додайте свої документи, фото-
графію, сертифікати та спла-
тіть вступний внесок.

Крок 3.
Процедура відбору.

Крок 4.
Остаточний прийом.

Крок 5.
Надайте оригінали 
документів.

11



amu.edu.pl

amupoznan

UAM_Poznan

uam.poznan
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school/uniwersytet-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Координатор офісу Erasmus+: Ms. Sylwia Ogórkiewicz
+48 61 829 43 68, erasmus@amu.edu.pl

Координатор двостороннього обміну: Mr. Kostiantyn Mazur
+48 61 829 43 28, kostiantyn.mazur@amu.edu.pl

Координатор 1-річного курсу англійської мови: Ms. Marta Dajczak
+48 61 829 44 75, marta.dajczak@amu.edu.pl

Приймальна комісія: Ms. Katarzyna Blaszka / Ms. Natalia Kondziela
(бакалавр та магістр): +48 61 829 43 75, amuoes@amu.edu.pl

Дослідницький університет: Ms. Joanna Farysej
+48 61 829 40 19, ID_UB@amu.edu.pl

Європейський університет: Ms. Karolina Choczaj / Ms. Dominika Dąbrowska
+48 61 829 4385, epicur@amu.edu.pl

Школа польської мови та культури для іноземців: Ms. Alicja Sempowicz-Kalczyńska
+48 61 829 4515, alasemp@amu.edu.pl


