Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу велику увагу приділяє
міжнародному співробітництву, яке відкриває великі можливості у сфері підготовки
фахівців. На даний час навчання за кордоном вже не здається таким недоступним і надає
безліч можливостей реалізувати себе у вишах інших країн світу.
06 лютого 2020 року між Івано-Франківським державним коледжем технологій та
бізнесу і Гуманітарно-Економічною Академією міста Лодзь (Польща) було підписано угоду
про співпрацю.

Підписання угоди дало право на подальше навчання випускників відділень: туризму
та готельно-ресторанного бізнесу, харчових технологій на бакалавраті в одному з
найбільших вишів Польщі.

Відповідно до угоди випускники 2020 року вже скористалися можливістю і
навчаються в даному закладі.
02 лютого 2021 року між обома закладами відбулася онлайн-конференція щодо
продовження співпраці. Директор коледжу, Бабінець Василь, привітав усіх учасників
конференції та представив спікерів з польської сторони, а саме:
Вєслав Пжибила – доктор, проректор з розвитку та дистанційного навчання
Гуманітарно-Економічної Академії;
Катерина Циркіна – спеціаліст з міжнародного співробітництва академії;
Роберт Торбус – директор Крайового Освітнього Центру, керівник агенції з
працевлаштування «Urban Recruitment»;

Володимир Гудима – керівник Центру освітнього дорадництва в Івано-Франківській
області.
До конференції приєдналися викладачі, студенти третіх курсів та випускники
коледжу відділень: туризму та готельно-ресторанного бізнесу, харчових технологій.
Під час зустрічі спікери розповіли про переваги навчання у міжнародному
середовищі, правила та особливості вступу до польського закладу (особливо в умовах
пандемії), навчання, проживання, поєднання навчання та роботи. Катерина Циркіна
зазначила, що обов’язковим є знання польської мови, а також бажання вчитися.
Здобуття бакалаврату та одержання професійного визнання в країнах ЄС є
унікальною пропозицією для випускників та студентів коледжу спеціальностей «Туризм»,
«Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології», які можуть навчатися у
Гуманітарно-Економічній Академії за скороченою програмою.
Під час зустрічі спікери також наголосили на змісті і структурі навчання,
особливостях майбутньої професії, висловили сподівання на подальше продовження
співпраці між навчальними закладами, зокрема, впровадження освітньої системи
«подвійного диплому». Попри серйозність тем, зустріч відбулася у дружній і невимушеній
атмосфері, на всі запитання було дано вичерпну відповідь.
Директор коледжу, Бабінець Василь Михайлович, висловив подяку польській
стороні та зазначив, що співпраця між навчальними закладами забезпечить високий рівень
підготовки фахівців у сфері туризму.

