
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

ОПИС ПРОГРАМИ ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ 

МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ



ЗВО – партнер (спеціальність, факультет, університет, 

місто, країна, сайт):

Менеджмент, факультет технологій і менеджменту, 

Політехнічний інститут Браганси (IPB), м. Браганса, 

Португалія, 

http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home.

Спеціальність, включена до програми:

292 Міжнародні економічні відносини

http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home


Стислий опис програми: 

Програма подвійного диплому – це програма інституціональної співпраці між Луцький НТУ та 

Політехнічним інститутом Браганси на рівні магістра за спеціальністю 292 Міжнародні економічні 

відносини.

Тривалість програми подвійного диплому – 2 навчальні роки, обсяг кредитів ECTS – 120. 

Студенти, які беруть участь у програмі, перший рік навчаються в Луцькому НТУ, а другий рік у IPB, 

в Португалії. 

Мова програми подвійного диплому (перший рік – українська, другий рік – англійська).

На першому році навчання студенти навчаються у магістратурі Луцького НТУ і повинні успішно 

завершити весь теоретичний курс, результати якого визнаються зарубіжним партнером.

На другому році навчання студенти  навчаються у Політехнічному інституті Браганси і повинні:

- опанувати додаткові дисципліни та набути компетенції, які вимагає програма магістра 

Менеджменту у Політехнічному інституті Браганси (5 навчальних дисциплін, передбачених 

програмою);

- підготувати лише одну магістерську роботу за спільно узгодженою темою на англійській мові та 

під спільним керівництвом професорів з обох університетів. 

В кінці навчання, за взаємною домовленістю між обома установами, при успішному виконанні 

програми студенти отримають диплом магістра Луцького НТУ та Політехнічного інституту 

Браганси.



Переваги програми подвійного диплому.

Матимете змогу навчатися протягом одного року у мультикультурному навчальному 

закладі, де майже 30% студентів не є португальськими.

IPB має сучасні та добре обладнані навчальні об'єкти, а саме лабораторії, майстерні, 

центр ресурсів та бібліотеки. 

IPB пропонує WI-FI у всіх його корпусах. Студенти також отримують доступ до онлайн-

ресурсів, таких як наукова і документальна інформація, а також до сучасної платформи 

електронного навчання. 

Матимете змогу безкоштовно відвідувати курси португальської мови, та при успішному 

їх завершенні отримати сертифікати рівня А 1.1. та А 1.2.

IPB також має сучасний спортивний комплекс, який включає в себе кілька ігрових 

кортів та спортивних майданчиків, олімпійську атлетичну доріжку, а також забезпечує 

міжрелігійний простір в університеті для студентів різних віросповідань.

У 2018 році, п'ятий раз поспіль, IPB було визнано кращим університетом прикладних 

наук Португалії.



Вартість програми подвійного диплому в Португалії становить 1090,00 євро за навчальний рік (яку 

можна виплатити десятьма частинами) та витрати на процес визнання (10,00 євро плюс 1,50 євро 

/ за визнаний кредит). 

Джерела фінансування програми подвійного диплому: власні кошти або кошти програми 

Erasmus+.

Умови участі у програмі подвійного диплому:

До конкурсу на участь у програмі подвійного диплому запрошуються студенти, які успішно 

закінчити перший рік навчання у магістратурі Луцького НТУ, продемонструвати рівень англійської 

мови на рівні B2. Переможці конкурсу будуть мати можливість стати учасниками програми 

подвійного диплому.

Контакти для додаткової інформації у програмі подвійного диплому:

43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75,

корпус «Б», каб. 218, відділ міжнародних зв’язків.

тел. + 38 0332 746 150

43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,

каб. 222 (кафедра міжнародних економічних відносин)

тел. + 38 0332 789 949




