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№68 від 24.05.2019 р.
Адміністрації закладу вищої освіти
Шановні колеги,
В межах Програми студентської мобільності «Навчання і стажування без
кордонів» Освітній центр Centrum Doradztwa Edukacyjnego (Краків,
Польща) пропонує наступні локації для технічних спеціальностей:
1. Від групи компаній LG Group:
 LG Electronics Mlawa, WillDo, Curtis та Heesung Electronics –
виробництво найсучасніших LED-телевізорів LG у місті Млава (120 км
від Варшави). За три роки ці компанії напрацювали значний досвід
успішної роботи зі студентами.
Академічна групи – по 20-30 осіб (всього 120 осіб).
Початок: 01.08.2019 р. і 15.08.2019 р. на 5-6 місяців. Тільки з візою
(можливість по безвізу буде зрозумілою тільки перед заїздом).


LG Chem Energy Wroclaw – інноваційна компанія, найсучасніше в
Європі виробництво обладнання і джерел енергії для електромобілів
в місті Вроцлав. Має власні алгоритми навчання та контролю знань.
Дипломовані випускники після 6-місячного стажування можуть
пройти конкурс на посади інженерів.
Академічна група: 10-20 осіб.
Початок: з 15 серпня 2019 р. на 5-6 місяців. Тільки з візою.



LG Electronics Wroclaw – виробництво холодильної і пральної техніки
у місті Вроцлав повного циклу, від монтажу електронних блоків до
складу готової продукції. Приймає українських студентів з 2009 року.
Академічна група: 10-30 осіб.
Початок: з вересня 2019 р. на 5-6 місяців. Тільки з візою.

2. Від дочірніх компаній груп KIA і Hyundai в Сілезькому воєводстві, які
виробляють внутрішнє обладнання для автомобілів:
 Sekonix – виробництво автомобільної оптики і освітлення.
 Woobotech – інноваційне запатентоване виробництво підголовників
і підлокітників.
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KOAM – внутрішнє обладнання салонів автомобілів.
Daedong – з'єднувальні контрольні елементи – троси, трубки,
комутація.
Seoyong E-HWA – внутрішнє обладнання салонів автомобілів.
KFTP – пластикові оздоблювальні елементи салонів авто.
Академічні групи: по 10-30 осіб.
Початок: серпень-вересень 2019 р. на 4-6 місяців. Тільки з візою.

Усі компанії забезпечують студентам житло і грошове утримання, що
корелюється з рівнем оплати праці в Польщі.

У 2019 році наша програма об’єднала 49 закладів освіти в Україні. Застосувуючи
інноваційні дидактичні інструменти, кожен з них на своєму рівні робить
доступнішою якісну освіту для української молоді, чим завойовує повагу і
довіру абітурієнтів.
Програма реалізується у двох формах:
1) виробнича практика студентів та післядипломне стажування випускників;
2) змішане навчання в межах дуальної форми навчально-виробничого процесу.
Завдяки “модульній” мобільності протягом частини семестру студенти мають
практичні та лабораторні заняття з фахових дисциплін (до 30-40% плану) на
базі
Центрів
досліджень
і
розвитку
та
виробничих
потужностях
високотехнологічних компаній. При цьому виконання навантаження і контроль
знань студентів залишається за викладачами ЗВО.

З повагою,

Президент

Фурман Д.С.
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