
 

 

Іноземні громадяни – документи, необхідні при поданні 

на навчання ІI ступеня 

 легалізований або з апостилем (apostille) оригінал іноземного свідоцтва 

зрілості або інший документ, отриманий за кордоном, що дає право прийому 

на навчання в навчальних закладах будь-якого типу в державі в якій 

навчальний заклад функціонує, що видав свідоцтво, визнане рівнозначним 

польському свідоцтву зрілості, у відповідності з законодавством про 

нострифікацію сертифікатів і атестатів, отриманих за кордоном або визнаний 

відповідно до міжнародних договорів за аналогічний відповідному 

польському свідоцтву зрілості або такий, що дає право для прийняття на 

навчання в Республіці Польща. 

 легалізований або з апостилем (apostille) оригінал диплому або іншого 

документу, що засвідчує отримання вищої освіти в закордонному 

навчальному закладі, що дає право прийому на навчання другого ступеня 

в навчальних закладах будь-якого типу в державі, в якій навчальний заклад 

функціонує, що видав диплом, визнаний за рівнозначний з відповідним 

польським дипломом про вищу освіту першого ступеня, згідно з приписами  

щодо нострифікації дипломів про вищу освіту іноземних університетів, або 

відповідно до приписів є звільнені від нострифікації, або ж визнані на підставі 

міжнародних угод, за рівнозначний з польським дипломом про вищу освіту 

першого ступеня, або такий, що дає право вступу на навчання другого 

ступеня в Республіці Польща.  

 переклад атестату про середню загальну освіту на польську мову присяжним 

перекладачем (сертифікований, нотаріальний перекладач); 

 переклад диплому та додатку до диплому про вищу освіту першого ступеня на 

польську мову присяжним перекладачем (сертифікований, нотаріальний 

перекладач); 

 ксерокопію паспорта; 

 ксерокопію свідоцтва про народження з перекладом; 

 ксерокопію діючої візи або дозволу на проживання або інший документ, що 

дає право перебування на території Республіки Польща; 

 медична довідка про відсутність протипоказань для вступу в даному 

навчальному році разом з перекладом, виконаним присяжним перекладачем 

на польську мову; 

 копію медичної страховки, з вказаною страховою сумою лікування та від 

нещасних випадків; 

 сертифікат знання польської мови або сертифікат про закінчення річного 

курсу підготовки для вступу в начальні заклади з польською мовою 



викладання або декларацію учасника курсу польської мови, організованого 

Вшехніцою Польською;  

 4 фотографії розміром 3,5 x 4,5 мм; 

 форма заявки; 

 абітурієнти, навчання котрих проводилось на польській мові, та котрі 

отримали диплом про вищу освіту першого ступеня не зобов’язані 

представляти сертифікат про знання польської мови. 

Всі документи повинні бути представлені польською мовою; у разі документів 

представлених іноземною мовою потрібно додати їх присяжний переклад на 

польську мову.  

Рахунок, на який необхідно зробити оплату: 

PKO BP VIII O/Warszawa 
45 1020 1013 0000 0502 0002 8332 
KOD SWIFT: BPKOPLPW  (для закордонних переказів) 
WSZECHNICA POLSKA 
Szkoła Wyższa w Warszawie 
PKiN, Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

 


