
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ
З УКРАЇНИ

• Збер�ть ус� можлив� документи про осв�ту (дипломи, сертиф�кати тощо).
Для громадян України немає необх�дност� ностриф�кувати дипломи.

• Якщо вам потр�бна �нформац�я щодо диплому про зак�нчення �ноземного
ун�верситету, подайте заяву до Нац�онального агентства з питань академ�чного
обм�ну, яке можна знайти за адресою:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach 

або самост�йно створ�ть письмову �нформац�ю про диплом за допомогою
системи Kwalifikator:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator 

• Зверн�ться до обраного вами польського ВНЗ � подайте заяву про прийняття
на навчання. Кожен ВНЗ визначає власн� процедури переведення з �ноземного
ун�верситету. Р�шення з цього питання приймає ректор.

• Перел�к напрям�в навчання польською мовою можна знайти за посиланням:

https://studia.gov.pl/wybierz-studia/

Перел�к напрям�в навчання англ�йською мовою можна знайти за посиланням:

https://study.gov.pl/studyfinder 

• Інформац�ю про систему вищої осв�ти можна знайти за посиланням: 

https://study.gov.pl/ 

Що потр�бно зробити, щоб продовжувати
навчання у ВНЗ, яке було розпочато в Україн�?

Додаткову �нформац�ю
можна отримати:

за  номером  телефону:
 +48 22 52 92 662

за  адресою  електронної  пошти:
 ukraina-studia@mein.gov.pl



• Зв'яж�ться з вибраним вами ун�верситетом або науково-досл�дним
�нститутом, використовуючи �нформац�ю, розм�щену на їхньому сайт�.
• Інформац�ю про систему осв�ти можна знайти тут:
https://researchinpoland.org/ 

• Вам не потр�бен дозв�л чи згода Управл�ння прац�.
• Якщо ви продовжуєте наукову роботу в Польщ�, то на вас поширюється
соц�альне � медичне страхування.
• У рамках виконання наукової роботи ви користуєтеся правами в рамках
трудових в�дносин на тих самих умовах, що й поляки.

На що ви маєте право, навчаючись у Польщ�?

Що потр�бно зробити, щоб продовжувати наукову кар’єру в Польщ�?

Пам’ятайте, що найголовн�ше – це ваша безпека � безпека ваших близьких.

Вся оф�ц�йна �нформац�я щодо прав �ноземц�в на територ�ї Республ�ки Польща
знаходиться за адресою:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina 

Додаткову �нформац�ю
можна отримати:

• Якщо ви маєте статус б�женця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом
на територ�ї Республ�ки Польща, маєте Карту поляка, є чолов�ком/дружиною,
родичем по висх�дн�й або низх�дн�й л�н�ї громадянина Республ�ки Польща, який
проживає на територ�ї РП - ви зв�льняєтеся в�д плати за навчання на денн�й форм�
навчання польською мовою у державних ВНЗ, як� знаходяться п�д наглядом
М�н�стерства осв�ти � науки. 

• Ви можете подати заяву на отримання ф�нансової допомоги, стипенд�ї ректора
� стипенд�ї для ос�б з обмеженими ф�зичними можливостями. Детальн� процедури
з цих питань встановлюються ун�верситетом. 

• Якщо ви маєте статус б�женця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом
на територ�ї Республ�ки Польща, маєте Карту поляка, є чолов�ком/дружиною,
родичем по висх�дн�й або низх�дн�й л�н�ї громадянина Республ�ки Польща, який
проживає на територ�ї РП, то також можете подати заяву на отримання соц�альної
стипенд�ї � студентського кредиту. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ
З УКРАЇНИ
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