
ПРОЦЕС КАМПАНІЇ З НАБОРУ 
 

 
1. Заповнення форми заявки - заява та відправка сканованої копії на поштову скриньку 
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2. Копія паспорта 

3. Підтвердження оплати реєстраційного внеску (не повертається у разі реєстрації) 

4. Копія свідоцтва про народження 
 

5. Копії свідоцтва про закінчення середньої школи - свідоцтво про закінчення середньої школи з 

додатком (оригінали повинні бути доставлені після підписання контракту) - Документ, що дає право на 

навчання з апостилем або легалізований в країні видачі (наприклад, в школі, опікунській раді, посольстві 

Польщі, Міністерстві освіти та науки або в консульському відділі дипломатичного представництва 

країни) 

6. Нотаріально завірений переклад свідоцтва про закінчення середньої школи - свідоцтво про 

закінчення середньої школи та додатки до нього на польську мову 

7.1 Роздрукована фотографія та 1 фотографія в електронному вигляді (мати при собі при вступі на 
навчання) 

8. Підтвердження оплати за навчання в польських злотих за рік або півроку, в залежності від країни 

походження (після оплати студент отримує лист–підтвердження, щоб він міг подати заяву на візу) 

9. Для неповнолітніх учнів - нотаріально завірена довіреність від батьків 

10. Сертифікат про знання англійської мови в разі навчання англійською мовою. 

11. Подання оригіналів документів 
 

Кандидати, допущені до навчання англійською мовою в університеті Лукашевського, повинні подати 

оригінали документів у строк, зазначений у розкладі, або не пізніше дати, зазначеної у рішенні про 

прийом. 

12. У разі свідоцтв з деяких країн, згідно з польським законодавством, для визнання такого свідоцтва 

про закінчення середньої школи потрібне рішення керівника навчального закладу. Це відноситься, 

наприклад, до свідоцтв з Росії та Казахстану, виданих після 25 вересня 2005 року. Рішення керівника 

навчального закладу має бути представлено не пізніше, ніж до кінця першого семестру навчання, а в 

обґрунтованих випадках - протягом строку, встановленого ректором університету під страхом 

виключення зі списку студентів. Під час набору кандидат подає довідку про те, що вищевказане 

свідоцтво дає право на навчання в країні, де воно було видане. 

Погодження за рішенням керівника навчального закладу не вимагається для: 

• свідоцтв, отриманих в системах освіти країн Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну 

торгівлю - Європейської економічної зони та Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), 

• свідоцтв, виданих в країнах, з якими Польща уклала угоди про взаємне визнання освіти, 

наприклад, українські, білоруські, 

• Дипломів міжнародного бакалаврату та Європейського бакалаврату. 
 

13. Після прибуття в країну студент повинен оформити страховку 
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