спеціальність
Управління місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу

вид навчання
післядипломна освіта

форма навчання
нестаціонарне (заочне) навчання

мова
українська

профіль навчання
загальноуніверситетський

факультет
Політологічний факультет, Центр східної Європи

дисципліна навчання
Суспільні науки

принципи прийому
Умовою прийому на навчання є реєстрація у ел. Інтернет-системі реєстрації кандидатів IRK
(irk.umcs.lublin.pl) та надіслання (складення) комплекту документів.
Перелік документів, що вимагаються
1. анкета-заява (польською: kwestionariusz osobowy), роздрукована із системи Інтернет реєстрації кандидатів, заповнена та підписана;
2. відпис або підтверджена навчальним закладом копія диплому про закінчення вузу, що дає
право вступати на післядипломну освіту. У випадку закінчення вузу за кордоном – оригінал
диплому та переклад польською мовою, завірений уповноваженою установою, а також
документ, що підтверджує нострифікацію диплому або засвідчення про звільнення від
процедури нострифікації. У випадку випускників українських вузів: а) ксерокопію диплому
(оригінал диплому потрібно представити після приїзду на навчання), б) переклад диплому
польською мовою, завірений уповноваженою установою, в) Апостиль (Apostille), що
підтверджує автентичність диплому;
3. дві актуальні фотокартки кандидата відповідно до вимог, які ставляться при видачі
посвідчення особи (позиція фронтальна) 3,5 x 4,5 cм.;
4. ксерокопія закордонного паспорту (у випадку іноземців), внутрішнього паспорту (dowód
osobisty – у випадку громадян Польщі) чи іншого документу, що підтверджує ідентичність
кандидата;
5. підтвердження внесення вступної оплати, що пересилається на відповідний банківський
рахунок (з позначкою: „Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”) – Увага!
Внесення вступної оплати треба реалізувати лише після прийому на навчання у вказаному
терміні.

Термін подачі документів: до 15 липня 2016 р.

Місце подачі документів:
Документи можна переслати поштою за адресою:
Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11
20-601 Lublin
з допискою на конверті: „Studia Podyplomowe Administracja samorządowa w państwach Unii
Europejskiej”
Документи можна також скласти особисто (або через довірену особу) в секретаріаті Центру східної
Європи УМКС (Centrum Europy Wschodniej UMCS) за адресою:
ul. Zana 11
20-601 Lublin,
IV поверх, кімната 7 (Sekretariat)
з 8.00 по 14.00 год. (з понеділка по п’ятницю).

оплата за навчання
Повна оплата за навчання складає суму: 3500 зл., у цьому:
- оплата за процедуру прийому на навчання (вступна оплата) – 150 зл.
- оплата за навчання:
І семестр – 1600 зл.;
ІІ семестр – 1720 зл.;
- оплата за видачу свідоцтва – 30 зл.
Інформацію про терміни оплат дістануть особи, прийняті на післядипломну освіту.
№ банківського рахунку: 61 1030 1999 2409 1070 0014 3201

характеристика
Начання відбуватиметься українською мовою – для прийому не вимагається знання польської
мови.
Керівник післядипломної освіти:
проф. Валентин Балюк.
Мета навчання:
Метою післядипломної освіти є зміцнення фахової підготовки кадрів місцевого самоврядування в
Україні шляхом здобуття відповідних знань та пізнання практичного виміру роботи місцевого
самоврядування в умовах Європейського Союзу.
Характеристика навчальної програми:
В рамках післядипломного навчання будуть представлені як теоретичні, так і практичні аспекти
організації та функціонування публічної адміністрації, в тому числі органів місцевого самоврядування.
Будуть представлені системні, організаційні та правові виміри функціонування публічної адміністрації
(у тому числі місцевого самоврядування) в Європейському Союзі, зокрема у Польщі. Значна увага
звертається на процедури, які лежать в основі роботи публічного управління, в тому числі організацію
і управління у сфері публічної адміністрації, публічні фінанси та інформаційну пол ітику. Поруч із
загальними питаннями, обговорюватимуть окремі питання, пов’язані з функціонуванням місцевого
самоврядування, наприклад: комунальне господарство, громадянське суспільство, місцева соціальна
політика. Окремий блок включає питання, пов’язані з управлінням проектами і отримуванням
фінансування з фондів ЄС. Передбачено також заняття про мову в публічному управлінні, які
дозволять учасникам підвищити знання польської мови, особливо щодо використання її у сфері
публічного управління. Двохтижнева практика у польській установі місцевого самоврядування дасть

можливість безпосередньо ознайомитися з реаліями функціонування місцевого самоврядування у
Польщі.
Отримання відповідних знань і навичок працівниками органів місцевого самоврядування в Україні
має особливе значення у контексті реформ, які відбуваються сьогодні в Україні та помітно змінюють
принципи і практику функціонування місцевого самоврядування, і в яких велику роль відіграє саме
польський досвід. Післядипломна освіта дозволить ознайомитися із принципами і реаліями
публічного управління (в тому числі місцевого самоврядування) в Польщі та інших країнах
Європейського Союзу, що вкрай важливо в контексті асоціації України з Європейським Союзом.
Післядипломне навчання дозволить учасникам здобути як теоретичні знання, так і різноманітні
навички у сфері роботи органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів та
в реаліях Європейського Союзу.
Програма включає 210 годин занять (частково у формі дистанційного навчання), в рамках яких
реалізуються наступні предмети:
І семестр:
•
•
•
•
•

Публічне управління – визначення та підсистеми
Конституційні системи демократичних держав
Організація та управління у сфері публічної адміністрації
Мова у сфері публічного управління
Структура і організація місцевого самоврядування в окремих країнах Європейського
Союзу
• Публічні фінанси
ІІ семестр:
•
•
•
•
•
•

Європейські фонди та управління проектами
Комунальне господарство
Громадянське суспільство
Публічне комунікування у місцевому управлінні
Місцева соціальна політика
Практика у польській установі місцевого самоврядування (2 тижні, 80 годин)

Слухачі:
На післядипломне навчання можуть вступати особи, які мають вищу освіту першого (бакалавр) або
другого (спеціаліст, маґістр) рівнів за всіма спеціальностями.
Навчання буде проводитися українською мовою, а отже, для вступу на навчання немає вимоги
знання польської мови.
Післядипломне навчання адресоване працівникам органів місцевого самоврядування та місцевим
політикам в Україні, але також усім, хто хоче поширити свої знання та досвід у сфері публічного
управління.
Головним адресатом є особи, які займають різні посади в структурах публічного управління, зокрема
в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, працівники (у тому числі керівники) установ,
підпорядкованих органам місцевого самоврядування, та структурних підрозділів органів місцевого
самоврядування, а також кандидатів на посади в адміністраціях. Знання та практичні вміння, здобуті
під час післядипломного навчання, можуть бути корисними також для осіб, які працюють в управлінні
приватних підприємств та неурядових організацій, що діють на стику місцеве самоврядування –
бізнес або місцеве самоврядування – неурядові організації.

Профіль випускника:
Випускник післядипломної освіти матиме:
• глибокі, спеціалістичні знання про функціонування системи публічного управління,
зокрема, місцевого самоврядування,
• практичні навички щодо діяльності публічної адміністрації в реаліях Європейського
Союзу і відповідно до європейських стандартів,
• високу кваліфікацію для праці на відповідних посадах в органах публічної
адміністрації, у тому числі в органах влади місцевого самоврядування та установ,
підпорядкованих органам місцевого самоврядування, і в структурних підрозділах
органів місцевого самоврядування, а також для роботи на всіх інших посадах, які
вимагають досконалого знання принципів і реалій публічного управління.
Кадри:
Заняття в рамках післядипломної освіти проводитимуть:
• університетські викладачі, чиї знання випливають як з науково-дослідної роботи, так і з
досвіду роботи в органах місцевого самоврядування,
• визнані спеціалісти, які мають багаторічний досвід проведення вишколів для
працівників місцевого самоврядування в Україні, у цьому урядовці полських установ
місцеовго самоврядування та установ, що спеціалізуються у підтримці реформи
місцевого самоврядування в Україні (зокрема Мерії міста Любліна, Фундації
менеджерських ініціатив).
Післядипломна освіта даватиме також можливість прямого контакту з людьми, які протягом багатьох
десятиліть формували місцеве самоврядування в Польщі та мають великий досвід роботи в органах
місцевого самоврядування. Такий склад викладацького персоналу гарантує, що програма навчання
дасть як досконалі знання, так і практичні навички, необхідні для роботи в сфері публічного
управління, у тому числі в органах місцевого самоврядування, в умовах впровадження в Україні
європейських стандартів та її асоціації з Європейським Союзом.
Тривалість навчання:
2 семестри, 210 годин (у цьому дистанційне навчання, а також 2 тижні практики).
Місце проведення занять:
Заняття проходитимуть в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.
Частина занять буде проводитися у формі дистанційного навчання (e-learning).
Практика буде проходити в одній із установ місцевого самоврядування в Люблінському воєводстві.
Випуск:
Умовою завершення навчання і отримання сертифікату є отримання позитивних оцінок зі всіх іспитів
та заліків, передбачених навчальною програмою, а також проходження стажування в уст анові
місцевого самоврядування в Польщі та отримання заліку з практики.

Детальні інформації дає:
Центру східної Європи УМКС (Centrum Europy Wschodniej UMCS)
Люблін, вул. Зана, 11 (Lublin, ul. Zana 11)
факс: 81 537 64 61
д-р Григорій Купріянович (IV поверх, кімната 3), тел. 81 537 64 30,
Ельжбета Ґардйас-Зєнтек (IV поверх, кімната 7), тел. 81 537 64 04.
з 8.00 по 14.00 год. (з понеділка по п’ятницю)
e-mail: studia@centrum.umcs.pl

