Загальна інформація про
вступ до Ягеллонського університету
Умови вступу для іноземців (для кандидатів без польського громадянства)
Ягелонський університет проводить одну вступну кампанію в році, яка складається з
кількох наборів (турів). Зазвичай набір починається в березні чи квітні та закінчується у вересні.
Усі дати пов’язані з вступом можна знайти на сайті з графіком вступу.
Зверніть увагу, що умови вступу для іноземних кандидатів інші, ніж для польських
громадян. Для іноземців також виділена окрема кількість місць на напрямках польською
мовою. Відрізняються дати вступу, тож будьте пильні і стежте, щоб ви ознайомились з
інформацією саме для іноземців.
Увесь вступний процес відбувається через електронну систему – IRK [Internetowa Rekrutacja
Kandydatów – IRK]. У цій системі Ви зможете заповнити всю необхідну інформацію про себе та
свою освіту, зареєструватись на конкретний напрямок, а також отримувати зворотню
інформацію від працівників відділу вступу на навчання.
Вступний бал кандидата вираховувається на основі співбесіди (для деяких англомовних
напрямків на основі іспиту або аналізу документів). У зв’язку з цим, оцінки з атестату чи

ЗНО не беруться до уваги та не впливають на підрахунок кінцевого балу.

Метою співбесіди є перевірка рівня знання мови (повинен бути щонайменше В2), а також
оцінка мотивації і компетенцій кандидата. Те, якою мовою проводитиметься співбесіда
залежить від того, якою мовою відбуватиметься навчання.
Немає готового списку питань для співбесіди, однак варто бути готовим до профільних
питань. Наприклад, якщо співбесіда проводиться на біологічний чи математичний
напрямок, то слід бути готовим до питань з біології чи розв’язування математичних
прикладів.
Перед початком вступної кампанії варто перевірити, якими є детальні умови вступу для
обраного Вами напрямку. Зробити це можна, зайшовши в систему IRK та відкривши
інформаційну карту цього напрямку.
Бакалавріат та неподільна магістратура
Програма бакалаврату передбачає 3
роки навчання (6 семестрів), а неподільна
магістратура 5-6.
Важливо пам’ятати, що для вступу на
бакалаврат необхідне свідоцтво про
здобуття повної загальної середньої освіти
(так званий атестат про повну середню
освіту) та додаток до свідоцтва. Ці
документи надають формальне право до
навчання у польських ВНЗ.

Магістратура
Програма магістратури триває 2 роки (4
семестри).
Для вступу на магістратуру вимагається
щонайменше диплом бакалавра (може бути
також диплом магістра чи спеціаліста).
Варто пам’ятати, що для того, аби кандидат
був прийнятий на навчання, необхідно
мати диплом (або рівноправний документ)
вже на момент складання документів в
секретаріаті.

Додаткові формальні критерії для кожного напрямку (наприклад отримання певної кількості
балів на співбесіді, що перевіряє рівень знання англійською мовою) можна знайти в Онлайн

системі реєстрації кандидатів IRK у відповідних інформаційних картах у розділі «Obliczanie
wyniku rekrutacji» .
Якщо основою для підрахунку вступного балу є тільки співбесіда, усі документи потрібно буде
доставити вже на останньому етапі вступу - подачі документів в секретаріаті. Завантажувати
їх до системи не потрібно.
Перед тим, як подати заявку на вступ в системі IRK
Розпочніть з пошуку обраного Вами напрямку на сайті https://studia.uj.edu.pl.
Опісля в системі IRK уважно прочитайте всю інформацію, зокрема критерії для вступу та
необхідні документи. Зверніть увагу на дати набору – якщо ви не можете подати

заявку в першому наборі, то наступний може бути відкритий тільки за наявності
вільних місць.
Заздалегідь переконайтеся, що всі необхідні документи будуть у Вас вчасно. Отримання або
підготовка деяких документів може зайняти певний час, тому ми наполегливо рекомендуємо
якнайшвидше розпочати роботу над збором пакету документів.
Якщо у Вас виникнуть питання,
welcome@uj.edu.pl.

зв’яжіться з Welcome Centre за електронною адресою

Вступ крок за кроком

1. СТВОРИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС В СИСТЕМІ IRK ТА ЗАПОВНИ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ
В IRK потрібно створити обліковий запис кандидата та заповнити необхідну інформацію
(важливо вказати правильну електронну адресу та номер телефону, щоб ми могли з тобою
сконтактуватись). Ти можеш подати стільки заявок на вступ, скільки вважаєш за потрібне, однак
за кожну заявку потрібно буде внести вступну оплату.
2. ПОДАЙ ЗАЯВКУ НА ВСТУП
Достатньо вибрати наявний у списку напрямок (в системі IRK) та натиснути на зелену іконку
“Zapisz się” (“sign up”).
3. ПЕРЕВІР, ЯКІ ДОКУМЕНТИ ТОБІ БУДУТЬ ПОТРІБНІ
Переконайся, що матимеш всі необхідні документи до моменту, коли необхідно буде
занести їх до секретаріату - dokumenty. Отримання деяких документів (наприклад апостилю)
може зайняти навіть кілька тижнів.
4. ОПЛАТИ ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
Оплату можна здійснити банківським переказом або через систему DotPay (доступна в
системі IRK).
Приймальна комісія розглядатиме лише підтверджені кандидатом заявки. Щоб підтвердити
своє бажання вступити до університету, необхідно сплатити вступний внесок.
•
•
•

Оплата повинна бути у польських злотих
Також можна оплатити через систему Dotpay: кредитною карткою, у тому числі в іншій
валюті. Система конвертує іноземну валюту у польські злоті.
Якщо ти передумав вступати після внесення оплати, подав заявку і не скасував її до
останнього дня подачі заявок, то оплата не повертається.

•

Більше інформації про оплати на сайті.

5. ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У СПІВБЕСІДІ (ONLINE)/ІСПИТІ
Дати співбесід можна знайти у розкладі вступу, а детальну інформацію ти отримаєш в
системі IRK за кілька днів до співбесіди
Для більшості напрямків потрібно пройти співбесіду, рідше скласти вступний іспит. Деякі
англомовні напрямки вимагають аналізу документів. У цьому випадку необхідно завантажити
їх в систему IRK. Якщо Вам необхідно взяти участь у співбесіді/іспиті, комісія повідомить Вас про
дату співбесіди у системі IRK. Щоб уникнути складнощів із співбесідою,
достатньо
дотримуватись наступних правил:
•
•

Перевір дати співбесід/іспитів в розкладі вступу - ці дати не зміниться, і ти зможеш
відповідно планувати свій час;
Слідкуй за повідомленнями, що надходять в IRK від Відділу вступу на навчання

6. ПЕРЕВІР СВІЙ РЕЗУЛЬТАТ
Зробити це можна в свому обліковому записі IRK
Перевір самостійно результат співбесіди/іспиту. Він буде доступний у твому обліковому записі
IRK у день, вказаний у графіку вступу. Результати, які можна отримати:
•
•

•

„zakwalifikowany do wpisu”: твою заявку розглянуто позитивно і ти можеш нести
документи в секретаріат для оформлення;
„lista rezerwowa”: є кандидати, які набрали більше балів, ніж ти, але якщо вони
недоствлять свої документи, тебе можуть прийняти на їхнє місце - чекай подальших
інструкцій;
„nieprzyjęty”: твою заявку відхилено; подальші сповіщення у обліковому записі містять
більше інформації про підстави такого рішення.

7. ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ (wpis na studia) - ПРИНЕСИ ВСІ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ У
СЕКРЕТАРІАТ
Тепер, коли ти закваліфікований для зарахування в університет, ти повинен підтвердити своє
рішення розпочати навчання, оформивши документи в секретаріаті. Це означає , що протрібно
у визначеному терміні доставити всі необхідні документи (якщо цього не відбудеться у
визначений в розкладі термін, тебе не приймуть на навчання).
Примітка: перед оформленням документів ти повинен також завантажити свою фотографію в
систему IRK, а потім її має затвердити адміністратор. Фотографія має відповідати вимогам,
описаним у системі IRK. Без цього ти не зможеш створити та роздрукувати анкету.

