
Спільні з іноземними ЗВО програми навчання 
 

Навчання за програмами Еразмус + можливе тільки після конкурсного відбору 

Для участі у конкурсі на право навчання за кордоном основними вимогами є високий 

середній рівень успішності в ЧТЕІ ДТЕУ і знання іноземної мови на рівні В2 

 

Назва університету Країна 
Бакалаври 

/магістри 

Іноземна 

мова 
Курс 

Трансільванський університет у 

Брашові 

https://mobilnist.kpi.ua/creditna-

mobilnist/brasov/ 

 

Румунія 
бакалаври/ 

магістри 

англійська 

В1,В2/ 

румунська 

бакалаври  
3 - 4 

курси; 
магістри 1  

курс 

Лодзинський університет 

https://www.osvitapol.info/universytet-

polscha/lodzinskyy-universytet 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

Технічний університет 

прикладних наук Вюрцбург-

Шванфурт 

Німеччина бакалаври 

англійська 

В2/ 

німецька В2 

3 - 4 курси 

Бамберзький університет імені 

Отто Фрідріха 

Німеччина бакалаври 

англійська 

В2/ 

німецька В2 

3 - 4 курси 

Люблянська школа бізнесу Словенія 
бакалаври/ 

магістри 

англійська 

В2 

бакалаври 
3 - 4 курси 
магістри 1 
- 2 курси 

Університет прикладних наук у 

Нисі 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

Щецинський університет 
Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

 

Навчання за програмою обміну студентами 

Назва університету Країна 
Бакалаври/ 

магістри 

Іноземна 

мова 
Курс 

Лодзинський університет 

https://www.osvitapol.info/universytet-

polscha/lodzinskyy-universytet 

 

 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

 Вища школа економіки та державного 

управління  

https://go-to-slovakia.com.ua/vsemvs-

university/ 

 

Словацька 

республіка 

бакалаври/ 

магістри 

англійська 

В2 

бакалаври  
2 - 4 курси; 
магістри 1  

курс 

Сучавський університет ім.Штефана 

чел Маре 

https://usv.ro/ 

Румунія 
бакалаври/ 

магістри 

англійська 

В1,В2/ 

румунська

  

бакалаври  
2 - 4 курси; 
магістри 1  

курс 
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Познанський економічний університет 

https://eurostudy.info/uk/info/ekonomicheskij-

universitet-v-poznani 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

Вроцлавський економічний університет 

https://proekt-obk.com/university/vroclavskij-

ekonomichnij-universitet 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

Краківський економічний університет 

https://eurostudy.info/uk/info/krakovskij-

ekonomicheskij-universitet 

 

Республіка 

Польща 
бакалаври 

англійська 

В2 
3 - 4 курси 

Технічний університет прикладних наук 

Вюрцбург-Швайнфурт 

Німеччина бакалаври 
англійська 

В2 
3 - 4 курси 

 

 

Літні практики 

Організація Країна Іноземна мова Курс 

Академія професійної освіти «Меркур»  
Словацька 

республiка 

англійська, 

словацька 
2-4 

Асоціація «UCM Італія» м.Фоджа Італія італійська 2-3 

 

  

 

 

 

 

 

За додатковою інформацією звертатися у відділ науково-методичної роботи 

та міжнародних зв’язків (а.316) 
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