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Чому Словенія?

Безпечна
Зелена

Багатомовна
Високий рівень якості життя

Все в одному
Чудове розташування



Ідеальне студентське життя

Пільги на харчування та транспорт
Державні субсидії на роботу студентів

Позааудиторні заходи
Центри кар’єри в кожному університеті

Системи buddy/tutor
(студент, який допомогая адаптуватися в перші тижні навчання/викладач працює з маленькими аудиторіями)



Чудові умови бути студентом
Курси словенської мови

Підтримуюча іфраструктура бібліотек
Численні можливості для подорожей

Смачна їжа



Чому вчитися в Словенії?

1.Відмінне співвідношення між якістю навчання та оплатою
2.Для багатьох країн навчання безкоштовне
3. Стипендії / гранти, також для аспірантури

4.Програми англійською мовою, зазвичай на 2-му та 3-му ступенях навчання
5.Відсутність великих додаткових витрат під час навчання

6.Існують варіанти програм обміну студентів або літніх шкіл



Ганна Будашева, 4й курс аспірантури, факультет 
наук про навколишнє середовищє.

Зараз я на останньому курсі аспірантури і 
вважаю, що мені дуже пощастило 
потрапити саме в університет Нової Гориці. 
Навчання у цьому університеті відкрило для 
мене багато можливостей як для 
майбутнього дослідникаю Наприклад,  
брати участь у міжнародних конференціях, 
зустрічатися з спеціалістами мого напрямку 
навчання, та розширити горізонти моїх 
поглядів.  Навчатися у Словенії дуже 
комфортно й затишно, та водночас 
прогресивно й активно. Словенія – це 
маленька держава з великим серцем, 
приязними людьми та надзвичайною 
природою.



• професійна освіта короткого циклу (2-річні програми)

• вища освіта (3 або 4 роки бакалавра, 1 або 2 роки магістра і 3 

роки аспірантури)

• Державні університети

• Приватні університети

• Інші вищі навчальні заклади

Словенська система вищої освіти



Тож... як ти сюди потрапити?

Національна онлайн-система подачі заявок – eVš

Віза, страхування, прийом, проживання, проживання ... та багато 
іншого на сайті www.studyinslovenia.si або в самих університетах та 

вищих навчальних закладах (6 університетів та понад 50 вищих 
навчальних закладів)

http://www.studyinslovenia.si/


Оберіть найкращу для себе освіту

Оберіть вступ 

до Люблянського університету



Любляна

• Столиця Словенії

• Жваве зелене місто, що поєднує в собі 

чарівність маленької столиці з упевненістю 

великих європейських міст

• Образ міста на березі річки із мальовничими 

мостами та ринком започаткував відомий 

архітектор Йоже Плечник

• Місто оточене парками та заповідними 

природними зонами

• Цікава суміш культурних впливів



Любляна

• Широкий спектр культурних і спортивних 

подій та вражень

• Студенти дарують місту молоду вдачу

• Площа: 275 км²

• Населення: 283 000

• Конгресний трг – одна із центральних площ 

Любляни, на якій, до того ж, розташований 

Люблянський університет



Люблянський університет

• Учбовий заклад, заснований 1919 року, від 

початку мав 5 факультетів

• Наразі: 23 факультети та 3 мистецькі академії

• Галузі освіти: мистецтво, природа, 

а також технічні науки, іноземні мови, 

соціальні науки, гуманітарні науки, медицина, 

охорона здоров'я та спорт



Люблянський університет

• 37 615 студентов

3094 студенти з інших країн

2110 студентів за обміном

• 8264 дипломника

• 6293 співробітники

• 4252 наукових співробітники

• 370 аспірантів + 16 докторантів

• 168 довготермінових дослідницьких 

програм

• 389 національних проєктів

• 529 проєктів ЕС



Чому має сенс обрати навчання саме в 

Люблянському університеті?

• Університет Любляни визнаний серед 3% 

найкращих університетів світу

• Якісна освіта 

• Відмінні наукові досягнення, можливість участі 

у проектах, співпраця зі словенськими та 

іноземними компаніями, швидке втілення 

знань у реальне життя

• Різноманітна міжнародна спільнота, запрошені 

професори та іноземні студенти з усього світу



Чому має сенс обрати навчання саме в 

Люблянському університеті?

• Підтримка іноземних студентів: рік плюс, 

курси словенської мови, навчання для 

іноземних студентів, дні орієнтації, поради 

щодо вибору навчання через Skype, зв’язок 

із роботодавцями

• Кредитно оцінювані позакласні заходи, 

широкий спектр спортивних заходів, 

додаткові курси та тренінги

• Стажування, літні школи, обмін





Дослідницькі проекти, 

досягнення та результати



Навчальні програми 2020/2021

• 155 бакалаврьских та магістерских програм 

(3 АНГЛ.)

• 189 магістерських програм 

(43 АНГЛ.)

• 21 програма докторантури

• Понад 800 предметів англійською мовою

Структура

3 + 2 + 4 

5-6 + 4



Зарахування та визнання освіти

• Національна система онлайн-зарахування 

та визнання іноземної освіти

• Атестат або диплом не є підставою для 

реєстрації на вступ 

Є підтавою для зарахування

• Подання заявок на вступ – публікація в 

лютому



Навчання

Плату за навчання вносять:

• Усі студенти з країн, що не є членами 

Європейського Союзу, з якими Республіка 

Словенія не уклала міжурядової угоди (Словенія 

уклала угоди із Північною Македонією, Боснією та 

Герцеговиною, Сербією, Чорногорією та Косовом)

• Усі студенти, які вже здобули рівноцінний ступень 

освіти

• Усі студенти ІІІ ступеня

• Усі заочні студенти



Міжнародне співробітництво

Угоди

• 8 стратегічних партнерських відносин

• 103 загальні угоди

• 2971 факультетська угода

(з них 2479 Erasmus)

Сфери співробітництва

• Обмін студентами та персоналом

• Спільні дослідницькі проекти та заходи

• Спільні конференції, семінари, 

практикуми, симпозіуми тощо.

• Спільні програми, подвійні дипломи



Контакти

Інтернет-сторінка: www.uni-lj.si/study

Електронна адреса: study.info@uni-lj.si

Запрошуємо вас вступити до Люблянського 

університету





МАРІБОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ДЕЯКІ ФАКТИ :

• Другий за величиною університет;
• Близько 13 400 студентів;
• 17 факультетів, 2 будівлі (студентський гуртожиток та університетська 

бібліотека);
• 184 навчальні програми (1 ступінь – 77; 2 ступінь – 72; 3 ступінь – 35);
• 1216 іноземних студентів, які навчаються у 2019/2020;
• 1.722 співробітники (1.048 займаються викладацькою діяльністю, 674 

адміністративною та технічною підтримкою);
• Більшість факультетів розташовані у Маріборі, 5 – в інших містах Словенії



НАШІ ФАКУЛЬТЕТИ:

• Факультет бізнесу і економіки
• Факультет електротехніки і комп’ютерних наук
• Факультет енергетики
• Факультет хімії і хімічних технологій
• Будівельний факультет
• Факультет сільського господарства і природних наук
• Факультет логістики
• Факультет природничих наук і математики
• Факультет організації і управління
• Факультет механіки
• Факультет туризму
• Факультет досліджень безпеки
• Факультет управління охороною здоров’я
• Факультет філософії
• Медичний факультет
• Педагогічний факультет
• Факультет права



НАШІ ОСТАННІ УСПІШНІ ПОДІЇ

НАЙКРАЩІЙ УНІВЕРСИТЕТ СЛОВЕНІЇ
2016, 2017 та 2018

У 2017 році Маріборгський Університет увійшов до 
рейтингу найкращих університетів у таких галузях:

МАТЕМАТИКА
ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Міжнародна премія, що свідчить про задоволення студентів від StudyPortals



Перший словенський наносупутник, який полетів у космос, 

розроблений факультетом електротехніки і комп’ютерних наук

Успішна команда студентів факультету механіки на "Формулі"

HYPSTAIR – значний внесок наших факультетів у розвиток 

електричного повітряного транспорту

Численні національні та міжнародні нагороди професорів, дослідників 

та студентів



ЧОМУ НАВЧАТИСЯ У МАРІБОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ?

• Широкий спектр різноманітних та цікавих програм для студентів та аспірантів.
• Багато можливостей для обміну студентами, практики студентів та стажування за 

кордоном.
• Заохочення студентів до активного підходу для розвитку кар’єри та пошуку роботи.
• Ефективна система навчання.
• Високий рівень задоволеності випускників з точки зору навчання та отриманих знань.
• Інтенсивні зв’язки з економікою.



ЧОМУ НАВЧАТИСЯ У МАРІБОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ?

• Використання матеріалів для електронного навчання (середовище для електронного 
навчання Moodle) та часткове виконання певних навчальних програм у формі 
електронного навчання.

• Кар'єрний Центр Маріборського Університету.
• ECTS акредитовані позааудиторні активності в галузі спорту, мистецтва та культури, 

наукових досліджень, проектних робіт, волюнтаризму, охорони здоров'я тощо.
• Можливість бути частиною студентських змагальних команд, які регулярно досягають 

кращих результатів на численних міжнародних студентських змаганнях (Demola, Imagine 
Cup, Formula Student, TechCrunch Disrupt, Reimagine Imagination тощо)



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2020-2021 РР
ОР «Бакалавр»

Факультет бізнесу і економіки

- Академічна освітня програма 1-го ступеня: Економіка та бізнес-науки; другий варіант - Європейські бізнес-

дослідження

Факультет електротехніки і комп’ютерних наук
- Академічні освітні програми 1-го ступеня : Електротехніка, Комп’ютерні науки та Інформаційні технології

Факультет логістики

- Академічна освітня програма 1-го ступеня : Системна логістика

Факультет організації і управління

- Академічні або професійні освітні програми 1-го ступеня Інжиніринг підприємств, Організація та управління 

людськими ресурсами та освітніми системами, Організація та управління інформаційними системами

Факультет механіки

- Академічні освітні програми 1-го ступеня: Машинобудування; другий варіант – Виробничі технології та системи

Факультет туризму

- Академічна освітня програма 1-го ступеня: Туризм



ОР «Магістр»

Факультет бізнесу і економіки

- Освітня програма 2-го ступеня: Economics and Business Science

Факультет електротехніки і комп’ютерних наук
- Освітня програма 2-го ступеня: Інформатика та інформаційні технології, Інформатика та Технології зв'язку

Факультет будівництва, транспортного машинобудування та архітектури
- Освітня програма 2-го ступеня: Будівництво, Транспортне машинобудування, Архітектура

Факультет логістики

- Освітня програма 2-го ступеня: Системна логістика

Факультет туризму

- Освітня програма 2-го ступеня: Туризм

Факультет права
- Освітня програма 2-го ступеня: Європейські юридичні дослідження



ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Бакалавр
Члени ЄС: лютий-березень (1-й період подання заявок), серпень (2-й період подання заявок).
Країни, що не є членами ЄС: лютий-квітень (1-й період подання заявок), вересень (2-й період
подання заявок).

Аспірантура
Члени ЄС: березень-вересень (лише один період подання заявок)
Країни, що не є членами ЄС: березень-травень (1-й період подання заявок), липень-вересень (2-й
період подання заявок).



СКІЛЬКИ КОШТУЄ?

Ціни для кандидатів, які не є членами ЄС (крім країн, що мають домовленості)

Бакалаврат: в середньому 2.500 евро
Магістрат: в середньому 3.000 евро

Аспірантура: в середньому 3.500 евро



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

www.um.si

Запитання щодо навчання та подачі заявок до бакалаврату: vpis@um.si
Запитання щодо навчання та подачі заявок до аспірантури: poststudy@um.si

www.facebook.com/UniversityOfMaribor

http://www.um.si/
mailto:vpis@um.si
mailto:poststudy@um.si
http://www.facebook.com/UniversityOfMaribor


Приморський університет



Академічна традиція та нові виклики

Приморський Університет (ПУ) був заснований Республікою
Словенія в 2003 році як третій державний словенський університет.

Його назва «Приморський» - це назва регіону, де він розташований
(Приморський регіон Словенії).

ПУ взяв на себе зобов'язання слідувати тенденціям формування
Європейського університету та дослідницького простору та стати
сучасним університетом, відкритим для міжнародної співпраці.



Місія

Генерувати та передавати 
нові знання, поширюючи їх 
за допомогою технологічних 
інновацій та сприяючи 
сталому розвитку місцевої 
громади та розширення 
регіону.

Привести до формування 
творчих експертів та 
мислителів завдяки освітнім 
процесам, заснованим на 
дослідженнях, інноваціях та 
практичному навчанні.



ПУ працює між кордонами Італії та Хорватії в офіційно двомовному регіоні

(словенський, італійський) та найбільш різноманітним в етнічному та

культурному плані регіоні Словенії.

 Факультет гуманітарних 

наук

 Факультет менеджменту

 Faculty of Mathematics, 

 Факультет математики, 

природничих наук та 

інформаційних технологій

 Педагогічний факультет

 Інститут Андрея Марушича

 Факультет наук про здоров’я

 Факультет туризму

Словенське узбережжя



Факти

470+ 
науковців та 

дослідників

210+ 
службовців

14% 
іноземних 

студентів

41% 
на STEM 

програмах

90+
освітніх 

програм

150+
запрошених 

професорів 

та 

дослідників 

на рік

5100+ 
студентів



Міжнародна орієнтація

Зростання відкритості співпраці з

міжнародними партнерами дозволяє ПУ

залучати іноземних експертів до

викладацької та дослідницької роботи, а

також пропонувати навчальні програми як

словенською, так і англійською мовами.



Для досягнення своєї місії, бачення та стратегії 

на міжнародній арені ПУ:

 Активно бере участь у міжнародних 

мережах та асоціаціях;

 Здійснює договори про співпрацю з 

іноземними установами;

 Планує та реалізує міжнародні та 

європейські проекти та навчальні програми;

 Бере участь у програмах обміну для 

студентів та службовців.

Міжнародне співробітництво



Плата за навчання, стипендії

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Вартість навчання визначена в

університетському прейскуранті на кожен

навчальний рік.

ФОНД СТИПЕНДІЙ ПРИМОРСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

ПУ – це єдиний словенський університет,

який пропонує стипендії талановитим

студентам.



Сервіси та проживання

СЕРВІСИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Орієнтаційні дні на початку навчального

року, безкоштовні курси словенської мови

та потужна система репетиторів

полегшують інтеграцію в нове середовище.

ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Проживання у студентських гуртожитках

пропонується іноземним студентам

протягом першого року навчання.



Переваги навчання в ПУUP

БІЛЬШЕ НІЖ ЦИФРИ

Наші студенти дуже цінують особистий підхід, і наші 

опитування свідчать про їхнє високе задоволення 

стосунками студент-викладач.



Переваги навчання в ПУUP

Додатковий рік (Year Plus) 

Year Plus дає змогу іноземним

студентам адаптуватися до нової

системи та мови. Студенти, які не

володіють словенською мовою і

вперше зараховані до навчальної

програми, яка проводиться

словенською мовою, можуть

зосередитись на вивченні словенської

мови, і, пройшовши в цілому 30 ECTS,

вони можуть повторно записатися на

перший рік навчання.



Переваги навчання в ПУUP

СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

Регулярні спортивно-

оздоровчі заходи 

призначені для всіх 

студентів ПУ.

Протягом року вони 

проводяться в різних 

місцях Копера.



Переваги навчання в ПУ

 Візити професорів з усього світу

 Сильна міжнародна дослідницька 

діяльність та співпраця з індустрією

 Залучення студентів до досліджень та 

проектів

 Організація численних наукових заходів



Навчання в цифрах

Кількість освітніх програм у 2020/21 навчальному році: 77,

з яких:

 29 освітніх програм на ОР «Бакалавр» 1-го ступеня, 

 32 освітніх програм на ОР «Магістр» 2-го ступеня та

 16 навчальних програм для здобуття ступеня доктора 

філософії.

Кількість студентів у 

навчальному році 2019/20: 

5149:

 бакалаврів: 3797

 аспірантів: 1352



Навчальні програми англійською мовою

БАКАЛАВРАТ:

 Біоінформатика

 Комп'ютерні науки

 Математика

 Управління

 Управління туристичним 

підприємством

МАГІСТРАТУРА: 

 Економіка та фінанси

 Управління

 Наука про дані

 Математичні науки

 Стійкі побудовані середовища

АСПІРАНТУРА (PhD): 

 Комп’ютерні науки

 Математичні науки

МІЖНАРОДНА СПІЛЬНА 

ПРОГРАМА АСПІРАНТУРИ З 

УНІВЕРСИТЕТОМ СВ. 

ЕНДРЮС, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

(UNIVERSITY OF ST. 

ANDREWS, UK):

 Комп’ютерні науки



Умови подання заявок для кандидатів, які 

не є членами ЄС, на бакараврат та 

аспірантуру в 2020/2021 рр

Термін подання заявок Для кандидатів, які не є членами ЄС

Додатковий термін для заповнення останніх доступних 

місць для вступу
24.9.2020 – 25.9.2020  до 1200

Умови подання заявок на 2021/22 будуть 

оголошені на початку 2021 року.



www.upr.si/en

info@upr.si

vpis@upr.si 



Корпуси

1 – Nova Gorica

(Нова Гориця)

2 – Vipava

(Віпава)

3 – Ajdovščina

(Айдовщчина)

Photo credit: 
Miha Godec, UNG Archives

Університет у Новій Гориці

Австрія



• Суб-середземноморський регіон у західній Словенії, межує з Італією
• Багата історія та культура, природні красoти

Нова Гориця та найширший Північно-Приморський регіон

Photo credit: David Štulc Zornik, www.bovec.si; 
Hanna Budasheva, CasarsaGuru



• Молоде, сучасне прикордонне місто

• Невеликий університет, орієнтований на дослідження,

заснований у 1995 році

• Сильний міжнародний характер
• 2019/20: 53,80% іноземних студентів

Photo credit: Arnela Karat, Hanna Budasheva



Університет у Новій Гориці: освітні програми (1) 

• Факультет інженерії та менеджменту

«Бакалавр» та «Магістр»: Інженерія та управління

«Магістр»: Лідерство у відкритій освіті

• Факультет наук про навколишнє середовище

«Бакалавр» та «Магістр»: Навколищнє середовище

(є варіант подвійного диплому бакалавра в Університеті Бігач, Боснія і

Герцеговина) 

• Факультет природничих наук

«Бакалавр» та «Магістр»: Фізика та астрофізика

«Магістр»: Матеріалознавство

• Факультет виноградарства та енології

«Бакалавр» та «Магістр»: Виноградарство та енологія



Університет у Новій Гориці: освітні програми (2) 

• Академія мистецтв

«Бакалавр»: Цифрове мистецтво та практики

(Напрямки: Анімація, Відеофільм, Фотографія, Нові медіа)

«Магістр»: Медіа-мистецтва та практики

(Напрямки: Анімація, Фотографія, Кіно, Нові медіа, Сучасне мистецтво, Сценографія) 

• Факультет гуманітарних наук

«Бакалавр»: Історія культури

«Бакалавр»: Словеністика

«Магістр»: Словеністика

«Магістр»: Цифрові гуманітарні науки

Європейський «Магістр» з Міграції та Міжкультурних відносин (Erasmus 

Mundus)                                        www.emmir.org – не приймається в 2020/21!

Лінгвистика (є варіант подвійної освіти з Мовної 

науки у Венеціанському університеті Ка 'Фоскарі, 

Італія)

Літературознавство

http://www.emmir.org/


Університет у Новій Гориці: освітні програми (3) 

• Аспірантура

Наука про навколищнє середовище

Фізика

Матеріали

Молекулярна генетика та біотехнології

Карстологія

Гуманітарні науки

Когнітивна наука про мову

Культурна спадщина (є варіант подвійного диплому кандидата наук 

в Університеті IUAV з Венеції, Італія)

Також доступно: однорічний курс спеціалізації з Економіки та Методів збереження 

архітектурної та екологічної спадщини (спільний міжнародний ступінь, ОР «Магістр»)

Мова викладання: 
«Бакалавр» та «Магістер»: відповідно до словенського законодавства - словенська, 

але додаткова підтримка англійською мовою; аспірантура: загалом англійська



Університет, орієнтований на студентів

• Індивідуальний підхід, невеликі навчальні групи

• Надзвичайно вигідне співвідношення професор:студент (1:4)

• Чудові можливості для участі у дослідженнях та проектах

• Заохочення мобільності студентів

• Безкоштовні курси словенської мови (на вибір)

Photo credit: Arnela Karat, UNG Archives



Високі перспективи працевлаштування

• Практично орієнтовані навчальні програми – практичне

обладнання, студентські проекти з індустрією, екскурсії тощо.

• Високий рівень зайнятості випускників (92% протягом 1 року після

закінчення навчання - податки за червень 2020 року, Центр кар’єри ООН)

Photo credit: UNG Archives, Adriana Pisk



• Індивідуальні режими навчання для студентів-спортсменів

• Переваги статусу студента-спортсмена також для іноземних студентів

• Підтримка електронного навчання: віртуальні аудиторії, онлайн-лекції

тощо.

Університет, орієнтований на спортсменів

Photo credit: Primož Brecelj, Jan Melicher/jmphoto.sk



Інші переваги навчання в УНГ

• Попередні знання словенської мови не потрібні, хоча будь-яке попереднє 

знання словенської мови є перевагою (необхідний рівень англійської мови: 

B2 - CEFR)

• Жодних вступних іспитів (крім творчого конкурсу в Академії мистецтв). 

Критерії прийому на окремі програми перевірте на сайті: www.ung.si

• Вигідні ціни на проживання студентів

• Субсидоване харчування студентів 

та транспорт

• Можливості працевлаштування студентів

• Безпечне місце призначення
Photo credit: Adriana Pisk

http://www.ung.si/


Можливості дистанційного навчання та адаптація

навчального процесу через обмеження COVID-19

• ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ у 2020/21 рр .: усі ЛЕКЦІЇ додатково будуть проводитись ОНЛАЙН та 

будуть записані.

• Віртуальні класи та інша підтримка електронного навчання.

• Онлайн-лекції будуть доступні для студентів, які з різних законних причин (проблеми зі 

здоров’ям, тривалі процеси отримання віз тощо) не зможуть вчасно прийти до університету в 

жовтні.

• Навчальний процес продовжуватиме здійснюватися (у дистанційному режимі) у разі більш 

суворих національних обмежень щодо COVID-19 (наприклад, карантину).

• Рівень захворювань на Covid-19 у 

СЛОВЕНІЇ: безпечна країна, високі 

стандарти охорони здоров’я

Додаткова інформація: studentska.pisarna@ung.si



* Заявки на вступ на 2021/22 будуть оголошені 

взимку 2020/21

Заявки на вступ *2020/21

ОР «Бакалавр» ОР «Магістр» та аспірантура

Громадянам ЄС:
Перша втупна кампанія: 12. 2.–9. 6. 2020
Друга втупна кампанія: 20. 8.–28. 8. 2020
Заповнення вакантних місць: 24., 25. 9. 2020 
(до 1200), для Цифрового мистецтва та практик: 10.–25. 9. (до 1200)

Громадянам, що не входять до ЄС:
Перша втупна кампанія: 12. 2.–9. 6. 2020
Друга втупна кампанія: 10. 6.–1. 7. 2020
Третя втупна кампанія: 1. 8.–1. 9. 2020
Заповнення вакантних місць: 10. 9.–25. 9. 2020 (до 

1200)

Для громадян, що входять та не входять 
до ЄС:
Перша втупна кампанія: 12. 2.–30. 3. 2020
Друга втупна кампанія: 1. 4.–1. 7. 2020
Третя втупна кампанія: 1. 8.–1. 9. 2020 
Заповнення вакантних місць: 10.–25. 9. 
2020 (до 1200)  

Заявки приймаються за допомогою національної системи онлайн-

заявок – eVŠ 

https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en


Університет у Нові Гориці - визнання та рейтинги

“Ми знайшли маленький, молодий, активний та ентузіазний 
університет зі щасливими та задоволеними студентами.”
Міжнародна Європейська Асоціація Університетів (EUA = European University 
Association); Визнання 2015

RUR – Round University Ranking 2020: УНГ на 201му місці 
у світовому рейтинговому списку



“Мені справді пощастило приїхати сюди, 
тому що Нова Гориця - це дуже гарне та 
дуже цікаве історичне місце -
транскордонна столична зона з 
італійським містом Горіція. Я люблю 
середовище, в якому ми вчимось. Усі в 
університеті такі привітні, працюють так 
наполегливо, щоб ми почувались тут як 
вдома.”

Наталя Штомпель, Україна
Доктор філософії, випускник досліджень 
культурної спадщини,
Університет у Нові Гориці

Graduate’s testimony 



Університет у Нові Гориці

Приймальна комісія:  studentska.pisarna@ung.si

www.ung.si

mailto:studentska.pisarna@ung.si


ПАМ’ЯТАЙТЕ - важливі посилання та контакти

Веб-сайт StudyinSlovenia та електронна пошта info@studyinslovenia.si
StudyinSlovenia Facebook (FB), Instagram та Youtube канал

Люблянський університет: веб-сайт (University of Ljubljana) та пошта study.info@uni-lj.si
FB: University of Ljubljana 

Маріборський університет: веб-сайт (University of Maribor) та електронна пошта 
vpis@um.si, poststudy@um.si
FB: University of Maribor

Приморський Університет: веб-сайт (University of Primorska) та пошта vpis@upr.si
FB: University of Primorska, University of Primorska Press

Університету у Новій Гориці: веб-сайт (University of Nova Gorica) та електронна пошта 
studentska.pisarna@ung.si
FB: University of Nova Gorica

mailto:info@studyinslovenia.si
mailto:study.info@uni-lj.si
mailto:vpis@um.si
mailto:poststudy@um.si
mailto:vpis@upr.si
mailto:studentska.pisarna@ung.si


Дякуємо, нехай щастить та ласкаво просимо….


