ДЕРЖАВНА ВИЩА ШКОЛА
ІМ. ПАПИ РИМСЬКОГО ІВАНА ПАВЛА II В М. БЯЛА-ПОДЛЯСКА

ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
БАКАЛАВРАТ
• національна безпека
• економіка
• дієтологія
• англійська філологія
• російська філологія
• фінанси і бухгалтерський
облік
• педагогіка
• сестринська справа –
навчання польською
та англійською мовами
• служба екстреної
медичної допомоги
• соціологія
• туризм і відпочинок нова спеціальність
англійською мовою
• управління
• громадське здоров'я

МАГІСТРАТУРА
(додаткова)
• національна безпека
• економіка
• сестринська справа
• туризм і відпочинок
• громадське здоров'я

МАГІСТРАТУРА
(п'ять років)
• фізіотерапія

ІНЖЕНЕРСЬКЕ
НАВЧАННЯ
• будівництво
• землеустрій
• інформатика
• механіка і конструювання
машин
• сільське господарство

ДУЖЕ ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ НА НАВЧАННЯ
ОСОБИ З КАРТОЮ ПОЛЯКА НАВЧАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО!

тел. +48 83 344 99 30 rekrutacja@pswbp.pl

Правила прийому
Основним документом для вступу є здане ДПА (Атестат) Основою для допуску
на навчання є рейтинг абітурієнтів створений на підставі пунктів, наданих абітурієнту
за оцінки з предметів в атестаті, а також за першість реєстрації на інтернет сторінці ВНЗ.

Прийом на навчання проходить двома стежками:
«cтежка зелена»
• результати кінцевого екзамену (атестат)/ свідoцтво
про закінчення 11 класів
• польське коріння/ особи з картою поляка
• безплатне навчання

«стежка червона»
• результати кінцевого екзамену (атестат)/ свідoцтво
про закінчення 11 класів
• відсутність польськOгO коріння/ особи без карти поляка
• платне навчання

Плата за навчання стаціонарне
Розмір річної плати для студентів іноземців в року 2017/2018 на навчання 1 та 2 рівнів
становить 950 euro.
В випадку важкого матеріального становища іноземного студента, або в випадку коли
студент розпочинає навчання на другій спеціальності, або в іншій формі відповідно
з умовами оплати, на письмову заяву студента, ректор може знизити річну оплату або
повністю її відмінити.

Проживання в гуртожитку
Заяву про надання місця в гуртожитку належить подати в серпні 2017 року в Деканаті
ВНЗ або до адміністрації гуртожитку.
Місячна оплата
Кімната 1-місна – 350 zł
Кімната 2-місна – 300 zł

Документи які потрібні для абітурієнтів
Особи які не являються мешканцями Польщі
1. заява про прийняття на навчання видрукувана з інтернет реєстрації абітурієнтів (IRK),
2. підтверджена копія атестату разом з апостилем і переведена на польську мову,
3. заява абітурієнта іноземця про стежку навчання, видрукувана з інтернет реєстрації
абітурієнтів (IRK),
4. медогляд пройдений в україні або видрукувана заява на проходження медогляду
в польщі,
5. заява представника відповідального за неповнолітню видрукувана з інтернет
реєстрації абітурієнтів (IRK),
6. копія візи, карти побиту, карти поляка і також інших документов які позволяють
перебувати на тереторії польщі,
7. копія документу який підтверджує особистість (нп. паспорт),

8. медична довідка №086, де буде вказано про відсутність протипоказань на навчання
на вибраній спеціальності (стосується спеціальностей : національна безпека,
будівництво, інформатика, мед сестринська справа, перша медична допомога,
сільське господарство, туристика і відпочинок, громадське здоров’я, фізіотерапія,
механіка і конструювання машин),
9. видрукуване з інтернет реєстрації абітурієнтів (IRK) підтвердження про надання
студентського квитка,
10. одна кольорова фотографія, яка відповідає нормам.

Страхування
Одним з документів при прийняті на навчання є медичне страхування. Абітурієнт повинен
мати:
• страховий поліс в випадку хвороби або нещасного випадку на час навчання в польщі, або
• мати європейську карточку медичного страхування, або
• зробити медичне страхування в національній фундації здоров’я (NFZ) одразу після
початку навчання

Неповнолітні абітурієнти
Абітурієнти які не досягли 18 років, 1 жовтня 2017р. повинні надати від батьків (опікунів)
заповнену і підписану заяву на надання довіреності іншій особі видрукувана з інтернет
реєстрації абітурієнтів (IRK) . Метою цієї заяви є надання права особі повнолітній
відповідальності за абітурієнта на території Польщі, яка повинна виконувати юридичну
відповідальність на час перебування в Польщі.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІ
Відділ допомоги і рекрутації
Державний вищий навчальний заклад
ім. Папи Римського Івана Павла ІІ в Білих Підлісках
Вул. Сідорська 95/97, 21-500 Білі Підліски, каб. 175 R

www.pswbp.pl

ВАРТО НАВЧАТИСЯ В ВНЗ (PSW)!

