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Основні напрями 
співпраці: 

• Навчання студентів на магістерському рівні з 
метою отримання двох дипломів “Вітчизняного” 
та “Європейського; 

•  Виконання спільних наукових проектів; 
• Спільні наукові публікації; 
• Читання лекцій за програмою Visiting Professors; 
• Спільне проведення наукових конференцій; 
• Спільне проведення навчальних практик. 

 
 



Обмін студентами за програмою 

подвійних дипломів 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Студенти 
ІФНТУНГ 1 19 65 88 88 90 92 

Студенти 
AGH 60 70 98 100 102 86 90 



Студенти ІФНТУНГ на посвяті в студенти AGH 



Навчальні та виробничі практики  
у мальовничих куточках  Карпат 



Практика студентів AGH  на нафтогазових об’єктах  
Івано-Франківської області 



Польські студенти відвідують НГВУ “Надвірнанафтогаз” 



ІФНТУНГ AGH 

Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація нафти і газу 
Нафтова інженерія 
Газова інженерія 

Науки про Землю Прикладна геофізика 
Геологія 
 нафтова 

Економіка 
Менеджмент 

Управління підприємствами 

Екологія 
Технології захисту 
навколишнього середовища 

Інженерія середовища 

Прикладна механіка Інженерія виробничих систем 

Перелік спеціальностей,  
за якими здійснюється підготовка студентів 



Терміни навчання 

            

ІФНТУНГ AGH 

Бакалавр 
4 роки 

Магістр 
1,5 роки 

Бакалавр 
3,5 роки 

Магістр 
2 роки 



Захист магістерських робіт 
на засіданнях спільних 
екзаменаційних комісій 

в ІФНТУНГ 



Урочисте вручення дипломів 
ректором AGH проф. Тадеушем Сломкою 

Івано-Франківськ, 1 вересня 2016 р. 



Дипломи про закінчення навчання в AGH 



Захист  докторської дисертації  
Йоанни Ясінської в ІФНТУНГ 

6 червня 2016 року в вперше відбувся 
захист дисертації міжнародного рівня на 
здобуття вченого звання доктора 
економічних наук. Спеціалізована вчена 
рада Д 20.052. 06 за міжнародною 
участю Марлени Плебанської (д. е. н., 
професора, викладача Варшавської 
політехніки та Академії фінансів та 
бізнесу, Польща) прийняла до захисту 
наукову роботу громадянки 
Польщі Йоанни Ясінської (декан відділу 
охорони здоров’я Вищої школи 
«Аlmamer» м. Варшава) на тему «Зміни в 
організаціях: належне управління, 
кризові ситуації і умови досягнення 
успіху» зі спеціальності 08.00.04 – 
Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності). 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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