Правила
фінансування
навчання
Усі кандидати, які не мають польського громадянства та котрі подають
заявки на навчання до Ягелонського університету, беруть участь в наборі
на таких самих умовах, як і іноземці, незалежно від способу фінансування
навчання.
Увага: Ані Карта Поляка ані карта сталого побуту не підтверджують
польського громадянства!
З виключенням випадків, про які піде мова нижче, іноземці платять за
навчання. Навчання англійською також платне.
Оплату потрібно внести в 2 частинах (на стаціонарне навчання) або 8
частинах (на нестаціонарне навчання).
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Оплата за навчання залежить від напрямку навчання, її можна перевірити в каталозі напрямків
навчання в системі IRK.
Не вносять оплат за навчання на стаціонарному навчанні польською мовою іноземці:
1. Громадяни країни-члена Європейського Союзу , Швейцарської Конфедерації, Норвегії та
Ісландії (країн-членів Європейської угоди про вільну торгівлю - EFTA) – сторони умови про
Європейську економічну зону та члени їх сімей, що проживають на території Польщі;
2. Особи, які мають дійсну Карту Поляка або особи, яким було видано рішення (не оцінка)
про підтвердження польського походження;
3. Особи, які отримали карту сталого побуту;
4. Особи, які мають дозвіл на перебування як довгостроковий резидент Європейського
Союзу (стаття 186 абзац 1 пункт 3 Закону про іноземців – конкретно ця стаття повинна
бути зазначена в рішенні про надання дозволу);
5. Особи, які отримали карту тимчасового побуту для воз’єднання з родиною (стаття 159
абзац 1 Закону про іноземців - саме ця стаття повинна бути зазначена на рішенні про
надання посвідки);
6. Особи, які мають статус біженця наданий в Польща або тимчасовий захист або
додатковим захистом на території Польща (власники посвідки з позначкою «біженець»
або рішення про її признання);
Кандидати з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року та отримали
статус тимчасової охорони можуть навчатись безкоштовно польською мовою
(стаціонарно) протягом 18 місяців (рахуючи від лютого).
7. Особи, що мають сертифікат, який засвідчує знання польської мови як іноземної,
принаймні на рівні володіння мовою С1. Таким документом, є лише сертифікат, виданий
Державною комісією з сертифікації знань польської мови як іноземної. (Państwowа
Komisjа do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego);
8. Особа, яка є чоловіком/дружиною, одним з батьків або нащадком (дитина, онук),
громадянина Польщі, що проживає на території Польщі;
9. Особи, яким надано карту тимчасового побуту з метою проведення наукових
досліджень (стаття 151 абзац 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців - конкретно ця
стаття повинна бути зазначена в рішенні про надання посвідки);
10. Особи, які отримали карту тимчасового побуту з метою довгострокової мобільності
науковця (стаття 151b абзац 1 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р. - саме ця
стаття повинна бути зазначена в рішенні про надання посвідки);
11. Особа, яка проживає на території Польщі у зв'язку з використанням короткострокової
мобільності науковця на умовах, вказаних у статті 156b абзац 1 Закону від 12 грудня 2013р.
про іноземців - конкретно ця стаття повинна бути зазначена в рішенні про надання
дозволу;
12. Власники національних польських віз виданих для проведення наукових досліджень та
розробок.
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Увага: наведений вище перелік осіб не звільняється від оплат за повторення занять, а
також за заняття, які не окреслені в плані навчання. До того ж, іноземці зазначені в пункті
1 не мають права отримувати соціальну стипендію.
Якщо ти маєш документ, який дає можливість бути звільненим з оплат за стаціонарне навчання
польською мовою, то потрібно пам’яти, щоб під час вступу в системі IRK зазначити опцію «маю
право до навчання на безкоштовній основі на польській мові». В іншому разі буде нарахована
оплата за навчання.

Зміна правил фінансування після
початку навчання
Якщо документ, який звільняє тебе від плати за навчання ти отримаєш після початку навчання,
можна подати заяву про зміну правил фінансування навчання. Звернись в цій справі до welcome
centre UJ.

Стипендія NAWA
Іноземець може бути звільнений з оплати за навчання, якщо отримав стипендію в одній із
програм Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Кандидати, які отримають таку стипендію звільняються з оплат за навчання на підставі рішення
міністра або директора NAWA.
Увага: якщо ти береш участь в признанні стипендії, а її не отримаєш і не маєш інших правових
підстав до звільнення з оплат, будеш зобов’язаний до внесення оплати за навчання!
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