
Опис програми подвійного диплому магістра спеціальності 171 

Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка Луцького 

національного технічного університету 

 

1. ЗВО - партнер ( факультет, університет, місто, країна, сайт): 
Факультет електротехніки та інформатики, Люблінська Політехніка, 

Люблін, Республіка Польща http://weii.pollub.pl/pl/o-wydziale 

 

2. Спеціальність, включена до програми: 

171 Електроніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

3. Стислий опис програми: 

Програма подвійного диплому – це програма інституціональної 

співпраці між Луцьким національним технічним університетом та 

Люблінською Політехнікою на рівні магістра за спеціальністю 171 

Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка 

У межах магістерської програми пропонується спеціалізація «SMART 

технології в електротехніці». 

 

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 Люблінській Політехніці, в Польщі. 

 

Мова програми подвійного диплому (перший рік – українська, другий 

рік – польська, 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 Люблінській 

Політехніці і повинні: 

- опанувати додаткові дисципліни та набути компетенції, які вимагає  

магістерська програма у Люблінській Політехніці; 

- підготувати лише одну магістерську роботу за спільно узгодженою 

темою на польській (англійській) мові та під спільним керівництвом 

провідних викладачів з обох університетів. 

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

успішному виконанні програми студенти отримають диплом магістра 

Луцького НТУ та Люблінської Політехніки. 

 

Переваги програми подвійного диплому. 

Студенти мають змогу навчатися протягом одного року у 

мультикультурному навчальному закладі. Університет Люблінська 

http://weii.pollub.pl/pl/o-wydziale


Політехніка надає можливість отримання міжнародних сертифікатів з 

англійської мови; кваліфіковані науково-дидактичні кадри; сучасне і 

унікальне наукове обладнання, лабораторії, практичні заняття; широкий 

вибір студентських організацій, спортивних секцій, мистецьких гуртків та 

наукових кіл, тощо. 

 

4. 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 достатній рівень знання польської 

(англійської) мови. Переможці конкурсу будуть мати можливість стати 

учасниками програми подвійного диплому. 

 

5. 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 


