ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВСТУПУ?
ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП ДО ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ КАНДИДАТІВ З УКРАЇНИ В 2022 році
Для тих напрямків, де основою підрахунку вступного балу є співбесіда, подача
документів є останнім, фінальним етапом вступного процесу та водночас умовою
прийняття на навчання. ВАЖЛИВО уважно ознайомитись з графіком вступу та подати
документи у визначеному для цього терміні. Детальна інформація про місце та час подачі
документів з’явиться в кожного кандидата в системі IRK після закваліфікування до вступу
(наприклад після успішного проходження співбесіди).
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ НА БАКАЛАВРАТ:
1. Закордонний паспорт (в разі його браку може бути український внутрішній
паспорт);
2. Свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат) з додатком;
3. Підтвердження наявності страхування
a. (це може бути страховий поліс – повинен бути дійсним щонайменше
протягом 1 року навчання в Польщі та покривати витрати на лікування на
суму 30 000 євро протягом усього страхового періоду;
b. у випадку осіб, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року –
Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL з аднотацією «UKR»)
4. Apostille до атестату та додатку;
a. ВАЖЛИВО: для кандидатів з України, котрі не мають можливості
виробити апостиль, в 2022 році він не вимагатиметься;
5. Анкета (її потрібно скачати та роздрукувати з системи IRK після того, як
кандидат успішно пройде співбесіду та з'явиться статус «закваліфікований»)
a. Попередньо потрібно до системи IRK завантажити фото (формат – як на
паспорт), яке повинен затвердити працівник відділу вступу на навчання,
тому не варто залишати цього на останній момент;
6. Переклади всіх іноземних документів польською мовою.
a. Переклади можуть бути присяжні або звичайні. Варто скористатись
послугами бюро перекладів.
7. Копії всіх документів;
Додатково, якщо кандидат має право до безкоштовного навчання, то потрібен також
документ, який це підтверджує. Наприклад карта поляка, карта сталого побуту, державний
сертифікат рівня знання мови С1 чи інший.
Для НЕПОВНОЛІТНІХ КАНДИДАТІВ
8. Свідоцтво про народження + переклад польською
9. Згода законного представника (одного з батьків або правового опікуна) на
навчання, яку можна скачати з нашого сайту або з системи IRK після того, як
кандидат успішно пройде співбесіду та з'явиться статус «закваліфікований»)
10. Паспорт одного з батьків чи опікуна (для підтвердження особи).

Якщо кандидат подає документи в присутності одного з батьків, то достатньо перелічених
вище документів. Натомість якщо з кандидатом буде правний опікун, то потрібен також
документ, який підтерджує право на опікунство.
Якщо неповнолітній кандидат планує подавати всі документи самостійно, без пристуності
одного з батьків чи опікуна, знадобляться ще додаткові документи. До таких кандидатів
прохання звернутись безпосередньо до відділу вступу на навчання:
З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00
www: welcome.uj.edu.pl, irk.uj.edu.pl
e-mail: welcome@uj.edu.pl
phone: (+48) 12 663 26 60, and (+48) 12 663 26 63

