
Програма подвійного дипломування «Комп’ютерні науки» 

 

ЗВО – партнер (факультет, університет, місто, країна, сайт):  

 

Школа Публічного менеджменту, комунікацій та туризму, Політехнічний інститут                 

м. Браганса, Португалія   www.ipb.pt/en    

Спеціальності, включені до програми:  

 

122 – Комп’ютерні науки  

 

Стислий опис програми:  

 

У межах бакалаврської програми пропонуються спеціальність  «Комп’ютерні науки».  

 

 

У разі успішного завершення навчання випускники програми отримують диплом бакалавра з 

комп’ютерних наук Луцького національного технічного університету та диплом бакалавра з 

комп’ютерних наук  Політехнічного інституту м. Браганса, Португалія.  

 

Тривалість програми – 2 навчальні роки, обсяг кредитів ECTS – 120, що розподіляються:  

 

60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри в Політехнічному інституті м. Браганса, 

Португалія  

 

60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри в Луцькому технічному університеті  

 

Мова бакалаврської програми (включаючи та не обмежуючись, викладання, навчання, 

підготовку та захист бакалаврської роботи) – українська, португальська, англійська.  

 

Умови вартості навчання уточняти перед вступом.  

 

Умови участі в програмі:  

 

На програму можуть бути зараховані особи, які є студентами Луцького НТУ та навчаються 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, або спорідненими програмами, а також базові 

знання португальської, або англійської мови на рівні, не нижчому В1 за 

загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти. Студенти вступають на програму 

відповідно до Правил прийому Луцького НТУ. 
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Програма подвійного дипломування «Комп’ютерні науки»  

 

ЗВО – партнер (факультет, університет, місто, країна, сайт):  

 

Факультет Електротехніки та інформатики, Люблінська політехніка, Республіка Польща  

http://ua.pollub.pl/             

 

Спеціальності, включені до програми:  

 

122 – Комп’ютерні науки  

 

Стислий опис програми:  

 

У межах бакалаврської програми пропонуються спеціальність  «Комп’ютерні науки»  

 

 

У разі успішного завершення навчання випускники програми отримують диплом бакалавра з 

комп’ютерних наук Луцького національного технічного університету та диплом бакалавра з 

комп’ютерних наук  Люблінська політехніка республіка Польща.  

 

Тривалість програми – 2 навчальні роки, обсяг кредитів ECTS – 120, що розподіляються:  

 

60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри у Люблінській політехніці.  

 

60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри в Луцькому технічному університеті  

 

Мова бакалаврської програми (включаючи та не обмежуючись, викладання, навчання, 

підготовку та захист бакалаврської роботи) – українська, польська, англійська.  

 

Програма є безкоштовною для студентів з Луцького НТУ, які мають карту поляка.  

 

Умови участі в програмі:  

 

На програму можуть бути зараховані особи, які є студентами Луцького НТУ та навчаються 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, або спорідненими програмами , а також базові 

знання польської, або англійської мови на рівні, не нижчому В1 за загальноєвропейськими 

рекомендаціями мовної освіти. Студенти вступають на програму відповідно до Правил 

прийому Луцького НТУ. 
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