
Міжнародна магістерська програма подвійного диплому  

ОДУВС з Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну 

(Вісмар, Німеччина) 

 

14.02.2019 року між ОДУВС та Університетом прикладних наук, 

технологій, бізнесу і дизайну (Вісмар, Німеччина) було укладено Угоду про 

взаємопов’язані міжнародні освітні магістерські програми подвійного диплому 

щодо реалізації взаємопов’язаних міжнародних магістерських програм з 

гармонізованим змістом (програми LL.M. – магістер права), які призведуть до 

отримання двох дипломів – диплому ОДУВС і диплому Університету Вісмар. 

Угода була підписана в Німеччині в університеті Вісмар між ректором 

професором доктором Бодо Віганд-Хоффмайстером та уповноваженими 

особами від ОДУВС проректором Нікітіним А. та присутнім проректором 

Берназом П.В.  

Спочатку реалізація означеної магістерської програми була узгоджена лише 

на випробувальний термін строком на два роки, відповідно до статті 12. Після 

закінчення цього терміну ОДУВС та університет Вісмар за ініціативи 

Університету прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну (Вісмар, 

Німеччина) надійшла пропозиція продовжити співпрацю у здійсненні означеної 

програми. 

15 cічня 2021 року ОДУВС та університет Вісмар продовжили термін дії 

угоди про взаємопов’язані міжнародні освітні магістерські програми 

подвійного диплому, укладеної 14 лютого 2019 р., до 30 червня 2025 р. 

Продовження відбулось без зміни умов оригінальної угоди. 

Наразі за результатами Угоди слухачка магістратури факультету № 2 

Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Анастасія Вальгма 

вступила до Університету прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну (м. 

Вісмар, Німеччина) в рамках угоди про взаємопов’язані міжнародні освітні 

магістерські програми подвійного диплому. На даний час Анастасія Вальгма є 

студенткою магістратури 2 року навчання. Студентка матиме можливість 

отримати два дипломи: диплом Одеського державного університету внутрішніх 

справ та диплом Університету прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну 

(м. Вісмар) освітнього ступеня «Магістр» за напрямом підготовки «Право». 

 По закінченню навчання, учасник програми може пройти практику 

протягом мінімум 8 тижнів у Німеччині в компанії за їхнім вибором, а 

Університет Вісмара, у свою чергу, сприяє студентам у пошуку місця для 

практики. Отримання подвійного диплому робить наших студентів 

затребуваними спеціалістами у всьому світі. 
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