Необхідні документи для вступу ІНОЗЕМЦІВ
Бажаючі навчатись в університеті повинні мають пройти ІІ етапи та подати такі
документи:
І ЕТАП – КАДРОВИЙ.
Документи , що слід направити в електронному вигляді на адресу електронної
пошти: rekrutacja.wns@wsiie.olsztyn.pl
до 09.30.2017
1. Скановану заяву про зарахування польською мовою:
Заява на навчання на бакалавраті (ліцензіат, 1-й ступінь)[PDF] [DOC]
Заява на навчання в магістратурі [PDF] [DOC]
Анкета для кандидата на навчання або студента, що має свідоцтво про
інвалідність [PDF] [DOC]
2. Сканований паспорт чи інший документ, що його заміняє (сторінки з фото)
3. Сканований атестат, сертифікат або інший документ, що дає право подати
заяву про прийом до вищих навчальних закладів з країни, де він був виданий.
Зазначені документи, видані за межами польських кордонів, повинні бути
легалізовані або мати апостиль і визначатися як еквівалент відповідного
свідоцтва на шляху нострифікації або відповідно до міжнародних угод.
4. Сканований Апостиль або легалізація атестата чи іншого документу, що дає
право подати заяву про прийом до вищих навчальних закладів з країни, де він
виданий (не застосовується для середньої освіти IB і EB);
5. Сканування завіреного перекладу на польську мову атестату або іншого
документу, що дає право подати заяву про прийом до вищих навчальних
закладів з країни, де він був виданим, виданий іншою мовою, ніж польська,
підготовлений або завірений перекладачем, що увійшов до списку перекладачів,
чи в офісі польського консулату в країні, в якій вони були видані, або
нотаріально засвідчені;
6. У разі набору на магістерські студії - скановані сертифікат або диплом про
вищу освіту з додатком - списком предметів і оцінок, здобутими протягом всього
курсу навчання чи інший документ градації за кордоном, що надає право

доступ до другого циклу навчання(магістратури) з країни , в якій він був
виданий.
7. У разі набору на магістерські студії - скановані завірені переклади дипломів з
додатком, виданих іншою мовою, крім польської, підготовлені або завірені
перекладачем зі списку перекладачів , що затверджені Міністром юстиції
Республіки Польща, польським консулом в офісі країни, в якій вони були
видані або засвідчені нотаріально;
8. Сканована копія Карти Поляка або інший документ, що засвідчує право на
навчання як польські громадяни;
9. Сканування документу, що підтверджує знання польської мови в тій мірі, що
дозволяє навчання:
• свідоцтво про завершення вивчення річного курсу польської мови на умовах,
визначених Міністерством науки і вищої освіти Польщі [PDF ] або
• сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації польської мови
в якості іноземної мови, або
• підтвердження приймаючого університету про рівень знань польської мови ,
котрий дозволяє кандидату навчатись на цій мові (на основі іспиту, співбесіди
або сертифікату / диплому чи інших знань).
При відсутності доказів володіння польською мовою, університет проводитиме
тест на знання мови і співбесіду з кандидатом. Дата їх виконання буде визначена
в індивідуальному порядку.

ІІ ЕТАП НАБОРУ- ЗАРАХУВАННЯ
Подача оригіналів документів , котрі не було подано відразу ж після отримання
рішення про зарахування , але не пізніше, ніж в перший день занять.

1. Заява на зарахування ;
2. Паспорт ;
3. Атестат\Свідоцтво про середню освіту, що надає право подати заяву про
прийом до вищого навчального закладу з країни, де він був виданий -

розбірлива ксерокопія (оригінал для ознайомлення). Кандидати, які мають
атестат, отриманий в Польщі, представляють фотокопію або копію, видану в
школі;
4. Апостиль або легалізація для Атестата або іншого документу, що дає право
подати заяву про прийом до вищих навчальних закладів з країни, де він виданий
(не застосовується для бакалавра IB і EB);
5. Оригінал, завірений переклад на польську мову сертифікату або іншого
документу, що дає право подати заяву про прийом до вищих навчальних
закладів з країни, в якій він був виданий;
6. Рішення про визнання іноземного сертифіката (подається в кінці першого
семестру)
- не відноситься до сертифікатів, виданих в державах-членах ЄС, ЄАВТ і ОЕСР і
тих, з якими Польща уклала міжнародні угоди з цього питання. Перелік
міжнародних угод в цій галузі можна знайти на веб-сайті Міністерства науки та
вищої освіти: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html
7. Для кандидатів на навчання на студії другого ступеня(магістратура) - диплом
про вищу освіту з додатком - переліком предметів та оцінок, отриманих
протягом навчання.
8. Для кандидатів на навчання на студії другого ступеня(магістратура) легалізацію або апостиль диплому про вищу освіту з додатком - переліком
предметів та оцінок, отриманих протягом навчання (для дипломів, виданих не у
Польській республіці);
9. Оригінальний переклад диплома про вищу освіту з додатком - переліком
предметів та оцінок, отриманих протягом навчання, що проведений
перекладачем зі списку перекладачів при Міністерстві юстиції Республіки
Польща, польського консула офіс в країні, у якій диплом був виданий або
засвідчений нотаріально;
10. Ксерокопія чинної Карти Поляка або іншого документа, що засвідчує
можливість навчатись на принципах, які можна застосувати до польських
громадянам (оригінал для ознайомлення).
11. Ксерокопія документа, що підтверджує знання польської мови в тій мірі, що
дозволяє навчатись (оригінал для ознайомлення);

12. Медична довідка про те, що ніяких протипоказань немає проти навчання за
обраним напрямом (якщо вона була виданою в іншій мові, ніж польська,
необхідний стандартний переклад з печаткою перекладача);
13. Копія медичної страховки, наприклад, Страховий поліс в разі хвороби або
нещасного випадку на період навчання в Польщі або Європейська карта
медичного страхування або заява кандидата на вступ на страхування в
Національному фонді охорони здоров'я відразу ж після початку навчання
(оригінал для ознайомлення).
14. Ксерокопія документа, що дозволяє легальне перебування на території
Польщі, Віза або карта побуту (оригінал для ознайомлення).
15. Два кольорові фотографії, розмір 35x45 мм без головного убору, зроблені
не раніше, ніж за шість місяців до подачі заяви, мають відображати всю
голову, зображення не далі, ніж у верхній частині плечей, особа повинна
займати 70-80% фотографії.
16. Підтвердження оплати вступного внеску - інформація про неї на сторінці :
http://www.wsiie.olsztyn.pl/rekrutacja-2017-2018/oplaty.html
Дані для передачі:
Вища школа економіки та інформатики, вул. Jagiellońska 59, 10-283 Ольштин
Bank Pekao SA, SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

