
 

  

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy to najbardziej prestiżowa 
uczelnia na Podolu, kształcąca specjalistów z 43 fachów i 

prowadząca pracę edukacyjną, metodyczną, naukową oraz 

wychowawczą. Uniwersytet został założony w 1962 r. Od tej 
pory uczelnia przeszła drogę od kierunku ogólnotechnicznego 

Ukraińskiego Instytutu Poligraficznego do  Chmielnickiego 

Uniwersytetu Narodowego, który posiada IV poziom akredytacji.  
  

 
Przygotowanie obcokrajowców oraz osób nie mających 

obywatelstwa ukraińskiego dokonuje się zgodnie z 

prawodawstwem Ukrainy. Rekrutacja obcokrajowców na studia 
na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym odbywa się 

odpowiednio do ustawy o rekrutacji i studiach dla 

obcokrajowców, nie mających obywatelstwa ukraińskiego. 
W celu rejestracji na uczelni (dla przyjęcia na studia lub 

zmiany uczelni) obcokrajowcy składają dokumenty w Komisji 

Rekrutacyjnej.  
Otrzymać wykształcenie na naszej uczelni w przystępnych 

cenach mogą wszyscy obcokrajowcy.  

 

29016, miasto Chmielnicki 

-16, ul. Instytucka, 11 

“E–learning. Kształcenie 
na odległość bez granic” 

Studia zwiększają Twoje 

dochody, poszerzają horyzonty i 

sprzyjają rozwojowi osobowości! 

E-learning. Wykształcenie 

wyższe dla wszystkich 

Dynamiczna, nowoczesna edukacja na odległość 

integruje wszystkie istniejące metody nauczania i 

nadaje im nowy poziom. 

Nauczanie e-learningowe  to nowa organizacja 

procesu kształcenia, oparta na zasadach samodzielnej 

nauki studenta. Środowisko uczenia charakteryzuje się 

tym, że studenci często są oddalone od prowadzącego 

zajęcia w przestrzeni i w czasie, jednakże mają 

możliwość w dowolnym czasie utrzymywania dialogu 

za pomocą środków telekomunikacyjnych. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy 
 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 
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Kontakt: 

068-172-47-96;        (0382)67-19-99        
http://dn.khnu.km.ua  

e-mail: prk@khnu.km.ua 

 

 

 

“Nie wstydź się uczyć: lepiej 

późno niż wcale”. 

Ezop 

Pragnący dostać się na studia składają następujące 

dokumenty: 

 

- wniosek; 

- dokumenty o wcześniej otrzymanym wykształceniu;  

- sześć kolorowych zdjęć  (3 х 4 cm);  

- ksero pierwszej strony paszportu; 

 



 

- jest to nowa forma organizacji 

procesu edukacji, którego 

szczególną cechą jest nadanie 
studentowi możliwości 

samodzielnie otrzymywać 

niezbędną wiedzę, korzystając z 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych oraz Internetu.  

 
 

Zasoby informacyjne studiów e-

learningowych to bazy danych i 
wiedzy, komputery, multimedia, 

systemy nadzoru, nagrania audio 
i wideo, biblioteki cyfrowe, 

wirtualne laboratoria, które 

tworzą wyjątkowe warunki w 
celu zdobycia wykształcenia 

wyższego, dostępnego dla 

wzystkich chętnych. 

zdania egzaminu 

państwowego oraz 

na obronę pracy 
dyplomowej. To 

bardzo poszerza 

krąg ludzi, dla 
których dostępne 

są zasoby 

edukacyjne.  

    

Jakie dokumenty składa kandydat: 

>>> 

Kształcenie na odległość dla Ciebie – rzecz przydatna 

..pomocna.  

KIERUNKI STUDIÓW:  

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH, 

studiujących albo 
planujących studiować za 
granicą, otrzymać zarazem 

jakościowe wykształcenie w 
trybie on-line oraz ukraiński 

dyplom  państwowy 
 

Każdy student studiuje u nas według własnego indywidualnego planu, uwzględniając specyfikę kształcenia na odległość. Co więcej, w 

dogodnym czasie i w wygodnym miejscu. Kształcenie na odległość ponad granicami. 

Umożaliwia równoległe zdobycie wyształcenia wyższego na Ukrainie, z możliwością automatycznego zaliczenia przedmiotów, zaliczonych 

na uczelniach zagranicznych. 

Otrzymanie ukraińskiego dyplomu, wówczas, gdy dyplom zagraniczny musi na Ukrainie zostać nostryfikowany. 

Ma ogromne znaczenie socjalne, gdyż w pełnym wymiarze zadowala edukacyjne potrzeby ludności, zaś Internet umożliwia kontakt 

studenta z wykładowcą, bez względu na ich miejsce zamieszkania. 

Sesje egzaminacyjne odbywają się w trybie on-line.  

Przyjazd na Chmielnicki Uniwersytet Narodowy jest konieczny tylko w celu zdania egzaminu państwowego oraz otrzymania dyplomu. 

  

 Ekologia 

 Ekonomia: Ekonomia przedsiębiorstwa 

 Cybernetyka ekonomiczna 

 Zarządzanie personalem i ekonomia pracy 

 Nauki komputerowe  

 Marketing 

 Zarządzanie 

 Rachunkowość i opodatkowanie 

 Przedsiębiorstwo, handel i wymiana: Handel 

(organizacja hurtowni i handlu detalicznego) 

 Przedsiębiorstwo 

 Technologia przemysłu lekkiego: Projektowanie i 

technologia odzieży.  

 Projektowanie i technologia wyrobów 

skórzanych 

 Filologia (język i literatura ukraińska) 

 Finanse, bankowość, ubezpieczenie 

 

o Za programem pełnego i krótkiego (dyplom młodszego 

specjaliści) terminu nauczania 

 

Studia e-learning>>> 

Studia e-learningowe – wyjątkowa możliwość otrzymania 
wyższego wykształcenia przy użyciu nowoczesnych 
technologii  

- podanie zgłoszeniowe na studia; 

- dokument o wcześniej zdobytym wykształceniu;  

- certyfikat Niezależnego Oceniania Zewnętrznego;  

- sześć kolorowych zdjęć (3 х 4 cm);  

- kopię zaświadczenia o otrzymaniu numeru 

identyfikacyjnego;  

- kopię pierwszej strony paszportu. 

 

Studia e-learningowe są bardziej 
atrakcyjną i skuteczną formą 

kształcenia, niż tradycyjne studia 

stacjonarne lub zaoczne. 

Opłata >>> 

Cechy >>> 

Umożliwiamy: 
Pełny i wolny dostęp do 

zasobów informacyjnych 

uniwersytetu. 
Naukę w dogodnym czasie. 

Studia w miejscu 

zamieszkania. 
Korzystanie z e-maila, kontakt 

z wykładowcami lub studentami 

w trybie on-line w celu 
przeprowadzenia zajęć i 

konsultacji.   

Zaliczanie egzaminów według 
miejsca zamieszkania w trybie 

wideokonferencji przy pomocy 

komputera. 

Przyjazd na uczelnię tylko w celu  

 

Opłata za studia pozostaje 

niezmienną w ciągu całego 

okresu studiów 

i jest o 3 razy tańsza 

niż za studia 

stacjonarne i o 1,5 

razy tańsza niż za 

zaoczne.  

Istnieje możliwość 

przeniesienia się z uczelni 

zagranicznej na 2 rok 

studiów, z możliwością 

przeniesienia także ocen z 

przedmiotów, zaliczonych 

na uczelniach 

zagranicznych.  

 

NASZE 

wykształcenie – 

TWOJE sukcesy 

zawodowe 

 

KONTAKT:  

29016, Chmielnicki-16, ul. Instytucka, 11,  

tel. 068-172-47-96;  (0382)67-19-99 

       http://dn.khnu.km.ua       e-mail:prk@khnu.km.ua 

 

 


