
Мабуть кожна людина замислювалася над питанням: Куди йти навчатися після школи? Як 
зробити вірний вибір майбутньої спеціальності?  
Сьогодні хочемо розповісти про навчання українських студентів у Польщі, тобто про можливість 
отримати європейську освіту. 
Абітурієнтам пропонується два шляхи навчання: на платній основі, а також за результатами 
конкурсу - безкоштовно. Найкращі кандидати, які мають високі бали в атестаті та добре знають 
польську мову, можуть претендувати на звільнення від  оплати за навчання.  У 2012 році 
Вроцлавський університет, якому восени 2011 року виповнилося 150 років,  має можливість 
прийняти велику кількість студентів на безкоштовне навчання (без стипендії) на факультети 
математика, хімія, фізика, технічна фізика, астрономія, інформатика. 
Диплом бакалавра тут отримують за три роки навчання. Всіх студентів працевлаштовують. 
У Вроцлавському економічному університеті навчаються студенти з України, Росії, Казахстану, 
Білорусі, Італії, Іспанії та з інших країн. Між іншим студентами можуть стати як випускники 
школи, так і технікумів, ВУЗів, тощо. І що важливо, вікового бар’єру теж не існує. Польська мова 
дуже схожа на українську, тому наші студенти дуже добре розуміють один одного і, не минає й 
місяця, як вони вже вільно спілкуються польською мовою. Проживають студенти у гуртожитках, 
які обладнані автоматичними пральними машинами, холодильниками, великими кухнями, 
просторими світлими кімнатами (проживає не більше трьох чоловік), з новими меблями. В кожній 
кімнаті є Інтернет. Вартість проживання в гуртожитку 330 злотих (це близько 850 гривень)  на 
місяць.  
Навчальний рік в країнах Європи розпочинається з 1 жовтня. Всі абітурієнти, які подадуть 
документи на навчання,  в  разі позитивного рішення про зарахування на навчання, будуть 
запрошені на безкоштовний двотижневий мовно-адаптаційний курс польської мови. Під час курсу 
майбутніх студентів ознайомлять з історією міста, культурою та  побутом польського народу, 
правилами користування міським транспортом. 
До речі, кожен рік, для всіх бажаючих навчатися -  учнів, студентів, вчителів, викладачів - 
організовується екскурсія у Польщу по Вроцлаву. 
Інформацію щодо Вищих навчальних закладів, факультетів та  спеціальностей,   консультацію і 
допомогу по оформленню документів для вступу, як на перший курс, так і на магістратуру, 
відкриття національної студентської візи всі бажаючі можуть отримати за телефоном 0976471266, 
при листуванні  polsha-dnepr@yandex.ru (можлива особиста з головою Товариства поляків 
«Ляторосль» Оленою Веретільник).   

Зробіть лише перший крок - оберіть  навчальний заклад, 
 факультет і спеціальність, рівень та форму навчання. 

Без вступних іспитів! Без результатів ЗНО! 
Європейська освіта – твій вибір, твоя реальність! 

 


