Умови вступу і правила прийому для продовження навчання
у Яґеллонському університеті

Вступ на перший курс на 2022/23 навчальний рік (з 1 жовтня
2022 р.)
1. Громадяни України можуть вступати до Яґеллонського
університету на таких самих умовах, як усі іноземці (до цієї
категорії також належать власники Карти поляка). Вступ
відбувається шляхом подання заяви через електронну систему IRK.
На сайті welcome.uj.edu.pl можна ознайомитись з детальною
інформацією про вступ: перелік напрямів навчання, календар
вступної кампанії, документи і т.п.
2. У зв’язку з ситуацією в Україні кандидати можуть розраховувати на
додаткову підтримку під час вступної кампанії, наприклад
можливість подати заяву на звільнення від реєстраційної оплати,
більшу гнучкість стосовно документів для вступу і термінів їх
подання. Детальна інформація буде публікуватися на сайті
welcome.uj.edu.pl та в системі IRK.
3. Оплата за навчання відбувається згідно з загальними правилами:
 особи, які мають статус, що дозволяє навчатись безкоштовно на
напрямах, які викладаються польською мовою, на денній формі,
не платять за навчання; перелік таких статусів вказаний у цьому
документі;
 заочне навчання та навчання на напрямах, які викладаються
англійською мовою платне в розмірі, встановленому у
відповідному
розпорядженні
Ректора
Яґеллонського
університету.

I.

Прийом для продовження навчання
1. У 2022/23 навчальному році є можливість продовжити навчання,
розпочате в Україні. Правовою підставою для цього є ст. 45 Закону
від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у
зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.
2. Пропозиція, адресована як громадянам Польщі, так і громадянам
України, які на момент подання заяви легально перебувають на
території Республіки Польща (згідно зі статтею 2 (1) Закону про
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у
цій країні). Щоб взяти участь у цій процедурі їм необхідно було
станом на 24 лютого 2022 року бути студентами українського
університету і задекларувати, що станом на цей день вони
навчалися на певному курсі за певним напрямком, на І чи ІІ
ступені в університеті, що діє на території України.

II.
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3. Ця процедура передбачає охоплення також студентів, які не мають
документів, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити,
заліки чи стажування, видані їхнім ЗВО.
4. В рамках цієї процедури доступні тільки окремі напрямки.
Дивись список доступних напрямків для І ступеня та для ІІ ступеня.
5. Перебіг процедури:
 15 червня – 28 серпня
Особи, зацікавлені участю в цій процедурі, повинні створити
обліковий запис і зареєструватися в системі IRK. На етапі
подання заяви у системі потрібно буде завантажити скани таких
документів:
 документ, що підтверджує легальне перебування на території
Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати,
зазначеної в нормативних актах, виданих на підставі ст. 2 пункту
4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам
України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї
держави – повідомлення про надання номеру PESEL зі
статусом UKR;
 документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво
про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з
додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом
бакалавра для вступу в магістратуру.
 Якщо у Вас є інші документи, зокрема такі, що підтверджують
перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування, їх також
можна завантажити як додаткові, проте не обов’язкові.
 5–9 вересня
Кандидати беруть участь у співбесіді, під час якої оцінюється
перш за все:
 вміння та навички необхідні для навчання на певному напрямку;
 рівень знання мови викладання на певному напрямку;
 кандидат має можливість уточнити інформацію про завершені
курси, що стосуються обраного напрямку.
Умовою отримання позитивного рішення щодо можливості
продовження навчання в рамках цієї процедури є отримання мін.
60 балів на співбесіді зі 100 можливих.
 12–16 вересня
Оголошення результатів, зокрема:
 курсу, на який кандидат може бути переведений;
 переліку предметів чи занять, які були визнані шляхом перевірки
досягнутих результатів навчання (під час співбесіди);
 перелік предметів чи занять, які кандидат повинен буде
додатково зарахувати.
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 19–28 вересня
Особи, які пройшли співбесіду, зобов’язані подати необхідні
документи, зокрема:
 документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво
про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з
додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом
бакалавра для вступу на магістратуру.
 анкету, яка генерується автоматично в системі IRK;
 інші додаткові документи, які можуть бути потрібні і будуть
вказані в системі IRK.
6. Оплата за навчання
 В рамках цієї процедури оплата за реєстрацію не вимагається.
 Оплата за навчання (czesne) передбачена згідно з загальними
правилами:
 особи, які мають статус, що дозволяє навчатись безкоштовно
польською мовою, на денній формі не платять за навчання;
перелік таких статусів вказаний у цьому документі;
 заочне навчання та навчання на напрямках англійською мовою
платне в розмірі, встановленому у відповідному розпорядженні
Ректора Яґеллонського університету.
Графік

III.

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ, ПОДАННЯ ЗАЯВ

15 ЧЕРВНЯ – 28 СЕРПНЯ

Співбесіда

5–9 вересня

Оголошення результатів

12–16 вересня

Подання документів

19–28 вересня

Переведення на наступний курс навчання (2022/23)
1. Особи з активним статусом студента, які мають документи, що
підтверджують перебіг навчання, можуть бути переведені до
Яґеллонського університету після подання заяви до декана
факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення
та програми навчання на певному напрямку.
2. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який
закінчив перший рік навчання, може перевестися до Яґеллонського
університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті
в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента на навчання в
Яґеллонському університеті, починаючи з другого курсу.
(Тобто студент повинен закінчити принаймні перший рік навчання
у закордонному університеті)
3. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який
закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання
на І ступені чи на 5-річних напрямках в Яґеллонському університеті
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за умови, що він відповідає критеріям вступу в цьому навчальному
році.
4. У випадках, про які йдеться у пунктах 1 і 2, студент зобов’язаний
подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником
відповідного підрозділу рідного ЗВО та документами, що
підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
5. Детальні умови переведення з іншого ЗВО та зміни напрямку
навчання в межах Яґеллонського Університету визначає
керівництво факультету.
 Для отримання детальної інформації та щоб розпочати
процедуру переведення, будь ласка, зверніться на відповідний
факультет.
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