
     
 
Програма 2Дипломи  дає можливість отримання 
диплому магістра у ВШУОП.  
Направлена для студентів українських 
навчальних закладів.  
 
 
 
 

 

 Програма 2Дипломи  
 практичний путівник 

набір весна 2020 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 
 

ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
I навчальна сесія  

до 30.11.2019 підписання Умови на 2019/2020 навчальний рік  

до 30.11.2019 прийом заяв від студентів на участь у програмі 2Д 

до 18.12.2019 висилання списку рекомендованих студентів (дод. 1) 

до 05.02.2020 висилання сканкопії дод. №3 до Умови  

 
II навчальна сесія  

до 18.12.2020 узгодження теми дипломної роботи 

до 25.01.2021 висилання сканкопії дод. 3А 

до 22.02.2021 довідка про результати захисту дипломної роботи 

до 22.02.2021 довідка про проходження виробничої практики 

 

ДЛЯ СТУДЕНТА 
I навчальна сесія 

до 30.11.2019 подання заяви про участь у програмі до деканату 

до 10.01.2020 реєстрація онлайн на: ua.wszop.edu.pl/dwa 

до 17.01.2020 підписання умови, висилання сканкопії на 

до 01.02.2020 внесення вступного внеску у розмірі 175 euro 

до 14.02.2020 

приготування комплекту необхідних документів, 
висилання сканкопій документів на: 
dwadyplomy@wszop.edu.pl 

24.02.2020 початок занять 

 
II навчальна сесія  

до 11.12.2020 висилання сканкопії Концепції дипломної роботи 

01.03.2021 початок занять 

mailto:dwadyplomy@wszop.edu.pl


НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 
 

ВІД НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
I навчальна сесія 
- умова про реалізацію програми на 2019/2020 навчальний рік 
- список студентів, рекомендованих до участі у Програмі 2Д (дод. до 

умови №1) 
- довідка про статус студента для кожного учасника Програми 2Д 
- Декларація про отримання студентом певних компетентностей (дод. 

до умови №3) 
 
II навчальна сесія  
- довідка про результати навчання (дод. до умови 3А) 
- довідка про затвердження теми дипломної роботи (дод. до умови 4) 
- довідка про проходження виробничої практики (дод. до умови № 5) 
- довідка про результати захисту дипломної роботи (дод. до умови 
№6) 
 
 

ВІД СТУДЕНТА 
I навчальна сесія 
- паспорт 
- диплом бакалавра 
- фотографії (1 шт – 3,5х4,5см; 5 шт. – 4,5х6,5см) 
- страховий поліс 
 
IІ навчальна сесія 
- Дипломна робота (в паперовій і електронній формі) 
- анотація до дипломної роботи 
 

  



КОНТАКТ 
 
 
 

 
dwadyplomy@wszop.edu.pl  
Viber/тел.моб: +48 501 624 010 
 
Відділ міжнародної співпраці 
 
Вища школа управління охороною праці 
вул. Банкова 8 
40-007 Kатовіце 
www.ua.wszop.edu.pl/dwa  
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