
НАБІР ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Навчання першого ступеня 

Графіка 

Кандидат повинен: 

• спілкуватись польською мовою на комунікативному рівні. 

• Іноземці, які хочуть навчатися на польськомовних студіях, повинні 

мати сертифікат знання польської мови не меньше рівня В1 

• В іншому випадку, буде проведена співбесіда 

Заявки кандидатів приймаються з 4 травня до другої половини вересня 

2022 року. 

1. Кандидат зобов'язаний зареєструватись онлайн, через портал набору - 

https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ 

2. Після реєстрації завантажте необхідні документи на портал і надішліть 

їх до  

деканату (особисто / іншою особою / надіслано поштою / кур'єром): 

• заява про вступ на навчання; 

• свідотство (атестат) про повну загальну сереню освіту + додаток - 

оригінал. Довідка має бути легалізована – «Apostille»; 

• визнання свідотства(атестату) Nostryfikacja (у випадку кандидатів з інших 

країн, ніж сторони Гаазької конвенції http://nauka.gov.pl/dodatkowe-

informacje/aktyprawne.html#Umowy_podstawy_prawne 

УВАГА! Скасовано вимогу мати апостиль і визнавати атестат для 

громадян України та Білорусі. 

• цифрова фотографія (збережена в системі он-лайн реєстрації) 

• підтвердження оплати співбесіди (150 злотих) 

Кандидат буде забов’язаний пред'явити паспорт. 

3. Кандидат записується на співбесіду та надсилає її за адресою 

graphics.gdansk@pjwstk.edu.pl 

• скани ваших робіт - портфоліо та твори на задану тему 

http://nauka.gov.pl/dodatkowe-informacje/aktyprawne.html#Umowy_podstawy_prawne
http://nauka.gov.pl/dodatkowe-informacje/aktyprawne.html#Umowy_podstawy_prawne


• коротка інформація про себе та свої художні інтереси 

Іноземці, яким знадобиться довідка, що підтверджує початок навчання з 

метою отримання / продовження візи, карти на проживання, необхідно 

оплатити мінімальну плату за навчання за семестр наперед (денна форма 

навчання - 6 615 злотих або заочна форма навчання -5 390 злотих). 

4. Кандидат отримує попередню інформацію про кваліфікацію в 

електронному вигляді. У відповідь електронною поштою, кандидат може 

запросити рахунок-фактуру на оплату навчання (якщо є потреба). 

5. Після здійснення платежу кандидат надсилає підтвердження оплати на 

адресу: gdansk@pjwstk.edu.pl. 

6. Кандидат отримує електронною поштою (на адресу електронної пошти, 

вказану при онлайн реєстрації) «Кваліфікаційне рішення» та «Контракт». 

Кандидат роздруковує 2 примірники договору, заповнює, підписує та 

надсилає назад до PJATK (поштою/кур’єром) 2 прим. Якщо кандидат є 

неповнолітній, договір також повинен бути підписаний одним із батьків 

або законним опікуном. 

7. Університет підписує договір та надсилає кандидату «Свідоцтво про 

прийом на навчання іноземеця» (документ, необхідний для отримання 

візи) – скан або оригінал (залежно від потреб.) 


