ПРИНЦИПИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ
Іноземці* можуть вступати та навчатись у Жешувському університеті в одному з нижченаведених режимів:
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1. В порядку, призначеному для громадянина Польщі
Іноземці, які підпадають під одну з наступних категорій, можуть подавати документи на вступ до університету в порядку, передбаченому для громадян Польщі:
> іноземець, який отримав дозвіл на постійне проживання;
> іноземець, який отримав статус біженця на території
Польщі;
> іноземець, який на території Польщі користується статусом тимчасового захисту;
> мігруючий працівник, який має громадянство країни-члена ЄС, Швейцарської Конфедерації або країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – учасниці договору про Європейський економічний простір, а також
член його родини, якщо він проживає на території Республіки Польща;
> іноземець, якому на території Республіки Польща надано
дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;
> іноземець, якому на території Республіки Польща надано
дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами,
наведеними у статті 127, ст. 159 абз. 1 або ст. 186 абз. 1 п
3 або 4 закону від 12 грудня 2013 r. «про іноземців» (реквізити офіційної публікації нормативного документа: Dz.
U. poz. 1650);
> іноземець, якому надано додатковий захист на території
Республіки Польщі;
> громадянин країни-члена ЄС, країни-члена Європейської
асоціації вільної торгівлі (EFTA) – учасниці договору про
Європейський економічний простір або Швейцарської

Конфедерації і член його родини, які мають право постійного проживання;
> громадянин країни-члена ЄС, Швейцарської Конфедерації
або країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі
(EFTA) – учасниці договору про Європейський економічний простір і член його родини, що володіє належним фінансовим забезпеченням, необхідними для проживання
підчас здобування вищої освіти, за подання заяви, що
він не подає документи на вступ до університету в іншому порядку, ніж той, який є призначеним для громадян Республіки Польща
або
> пред’явник дійсної «Карти поляка» за подання заяви,
що він не подає документи на вступ до університету
в іншому порядку, ніж той, який є призначеним для
громадян Республіки Польща.

УВАГА!

Вступ у порядку, передбаченому для
громадянина Польщі означає участь у вступній кампанії на умовами і за правилами, встановленими для
вступників, що мають польське громадянство.
* Іноземець це особа, яка не має польського громадянства. Громадяни, які мають громадянство Польщі і, одночасно, іншої держави або інших держав, на
території Республіки Польща вважаються громадянами Польщі.

2. В іншому порядку, ніж той, який є призначений для
громадян Республіки Польща
Іноземці, які не підпадають під жодну з наведених у пункті 1
категорій і не мають права навчатись у порядку, передбаче-
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ному для громадянина Республіки Польща, можуть вступати
до університету в іншому порядку, зокрема відповідно до:
> міжнародного договору та згідно з його положеннями;
> договору Жешувського університету, укладеного з іноземним суб’єктом, відповідно до положень цього договору;
> Рішення міністра у справах вищої освіти;
> Рішення ректора Жешувського університету.
Іноземець який вступив до університету в іншому порядку,
ніж той, який є призначеним для громадян Республіки Польща, може навчатись в одному з наведених нижче режимів:
> як одержувач стипендії від польської сторони;
> на платній основі;
> на безоплатній основі та без забезпечення стипендією;
> як одержувач стипендії від направляючої сторони, без
оплати за навчання.

УВАГА!

> Іноземець, який подає документи на стипендію для

>
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здобування вищої освіти в Республіці Польща від
польської сторони, проходить вступну кампанію у
польській дипломатичній установі за кордоном, відповідність якої визначається за місцем його проживання. В даному випадку, стипендія призначається
Міністром науки і вищої освіти, відповідно до положень міжнародного договору або Урядової програми співпраці з Полонією і поляками за кордоном.
Польські дипломатичні установи, за результатами
вступної кампанії, формують списки кандидатів на
стипендію і надсилають їх до Бюро визнання освіти і
міжнародного обміну, яке координує вступну кампанію іноземців у вищі навчальні заклади Республіки
Польща. За детальною інформацію слід звертатись:
www.buwiwm.edu.pl
За рішенням ректора Жешувського університету іноземці можуть навчатись на платній основі.
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