СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ В САМОМУ СЕРЦІ КРАКОВА
Факультет Філософії Папського Університету ім. Іоанна Павла ІІ в Кракові
(ПУІПІІ) в 2019/2020 навчальному році планує реалізувати міжнародну 2-річну
програму освітнього рівня Магістр зі спеціальності “Філософія і християнство в
сучасному світі” для осіб, які закінчили будь-який ВНЗ і мають дипломом
Бакалавра/Спеціаліста/Магістра. Проект фінансується Європейським Союзом.
Під час навчання студенти матимуть можливість розвивати свої наукові інтереси
і отримувати знання в галузі філософії, з особливою увагою до сучасної християнської
думки в контексті філософії, природничо-математичних та гуманітарних наук.
Пропозиція навчання на спеціальності “Філософія і християнство в сучасному
світі” адресована в першу чергу особам без польського громадянства, які походять з
України, Росії, Білорусі, Литви, Латвії Естонії і інших країн, що входили раніше до
складу СРСР. Програма навчання російською і польскою мовами передбачає не тільки
лекції та семінари, але також можливість вдосконалювати знання польської мови. Крім
того студентам буде представлено різноманітні інтеграційні заняття.
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спеціальності “Філософія і християнство в сучасному світі” передбачено літню школу
(з 11.09 до 1.10.2019), під час якої студенти братимуть участь в наступних заняттях:


Заняття з польської мови: розвиток мовних навичок, вільне володіння
граматикою, лексикою, орфографією та фонетикою, а також вміння редагування
і аналізу текстів.



Інтеграційно-культурні заняття: інтеграція польських та іноземних студентів,
вивчення і вдосконалювання знань польської історії, літератури, культури,
ознайомлення з містом Краків та Папським Університетом ім. Іоанна Павла ІІ,
практична підготовка до навчання в Польщі.
Факультет Філософії ПУІПІІ є одним з кращих навчальних закладів в Польщі.

Наші студенти мають можливість продовжувати багату традицію філософської
рефлексії оточуючої нас дійсності. Ми дбаємо про те, аби вивчати філософію в дусі
свободи, пошуку різноманітних методів і підходів, беручи до уваги новітні досягнення
інших наукових дисциплін. Ми переконані, що особливу цінність становить філософія,
націлена на утвердженні істини, добра і краси, схильна до критичного мислення над

переконаннями кожного індивідуума і кожної культури, в той же час відкрита до
діалогу з сучасним світом. Саме в цьому ми бачимо можливість берегти вірність
нашому покровителю — св. Іоанну Павлу ІІ, який будучи Архієпископом Кракова,
зіграв ключову роль в створенні та становленні нашого факультету в минулому
столітті.
Ми прагнемо створити найбільш спритливі умови для розвитку наших студентів.
Освітня програма, яку ми приготували, достосована до актуальних потреб і викликів
сучасної культури. Заняття будуть проводити як викладачі Факультету Філософії
ПУІПІІ, так і видатні запрошені науковці з-за кордону, які будуть задіяні на біля 500
академічних лекційних годин. Значну частину занять буде проведено російської мовою.
Навчальна програма розрахована на те, щоб наші випускники в майбутньому, після
закінчення навчання, могли знайти собі гідну роботу.
Університет повністю забезпечує іноземних студентів проживанням та коштами
утримання на території Польщі в період безпосередньо пов'язаний з циклом навчання.
Кількість місць обмежена — передбачено прийняти на цю спеціальність 25 студентів, в
тому числі 20 місць надається іноземним студентам без польського громадянства.
Прийом заяв дійсний тільки на 2019/2020 навчальний рік.
Детальну інформацію про умови вступу і діяльністіть Факультету Філософії
ПУІПІІ можна знайти на наших сайтах: filozofiaue.upjp2.edu.pl та rekrutacja.upjp2.edu.pl
Запрошуємо ознайомитися з нашою пропозицією та просимо Вас передати цю
інформацію до всіх зацікавлених осіб, які хочуть отримати освіту на нашому
факультеті. За всіма питаннями, пов'язаними з навчанням, можна звертатися за
адресою: filozofiaue@upjp2.edu.pl
З повагою,
о. проф. д-р філос. наук Ярослав Ягелло
декан Факультету Філософії Папського Університету ім. Іоанна Павла ІІ

