
Приїзд на навчання до Польщі
може стати початком захоплюючої пригоди, пов›язаної з відкриттям різ-
номанітної і цікавої культури. В УКСВ (Університет ім. Кардинала Стефана 
Вишинського) ми пропонуємо одні з найкращих умов в Польщі для нав-
чання, дружню атмосферу, повну викликів та натхнення. Завдяки висо-
коякісній освіті та міжнародно визнаним науковим ступеням, ти зможеш 
розвивати свою професійну кар›єру майже в кожній країні в світі.

Приїзд на навчання 
до Польщі 1 Чому УКСВ 

 2 Як стати  студентом 
УКСВ 6

Графік процедури 
прийому 8 Курси 

 польської мови 10 ВАРШАВА 
 11
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1. Сучасність і традиції
УКСВ є одним з наймолодших польських університетів з багаторічною академіч-
ною традицією, він існує з 1954 року, коли ще він носив назву Академії католиць-
кої теології. З 1999 року він діє під назвою Університет ім. кардинала Стефана 
Вишинського в Варшаві.

Заняття в УКСВ проводяться в двох 
основних кампусах: по вул. Девайтіс, 5 у районі Бєляни і по вул. Вуйціцького, 
1/3 у районі Млоціни. У першому з них, крім дидактичних залів, розташовані: 
студія телебачення та радіомовлення, Головна бібліотека, офіси центральної 
адміністрації, студентська їдальня. В кампусі в районі Млоціни розташовані 
сучасні будівлі з лекційними залами, сучасна інфраструктура Центру освіти 
і Міждисциплінарних досліджень, а також Лабораторний центр природничих 
наук.
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2. Широкий спектр освітніх пропозицій
В рамках університету діють 
10 факультетів: факультет те-
ології, факультет канонічного 
права, факультет християн-
ської філософії, факультет іс-
торичних та суспільних наук, 
факультет права і адміністрації, 
факультет гуманітарних наук, 
факультет математично – при-
родничих наук, школа точних 
наук, факультет педагогічних 
наук, факультет біології та 
наук про навколишнє середо-
вище, факультет досліджень 
сім›ї, де можна вибрати одну 
з 34 спеціальностей. 

В УКСВ застосовується трирівнева модель освіти, яка включає в себе ліценціат 
(3 роки), другий ступень – магістратуру (2 роки) і аспірантуру. На факультетах 
права, канонічного права, психології, теології навчання проводиться за програмою 
єдиної магістерської освіти.

НАВЧАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Факультет біології та наук про навколишнє середовище:
 ▪ Біологія – I і II ступеня  ▪ Інженерія навколишнього 

середовища – I ступеня

2. Факультет християнської філософії
 ▪ Психологія – єдина магістерська 

освіта
 ▪ Філософія – I і II ступеня

 ▪ Захист навколишнього середо-
вища – I і II ступеня

3. Факультет математично – природничих наук. Школа точних наук
 ▪ Хімія – I і II ступеня
 ▪ Фізика – I і II ступеня

 ▪ Математика – I і II ступеня
 ▪ Інформаційні технології – I і II 

ступеня



4Н
АВ
ЧА
Л
ЬН
І

СП
ЕЦ
ІА
Л
ЬН
О
СТ
І4. Факультет історичних та суспільних наук

 ▪ Археологія – I і II ступеня
 ▪ Внутрішня безпека – I ступеня
 ▪ Економіка – I ступеня
 ▪ Європеїстика – I і II ступеня
 ▪ Історія – I і II ступеня
 ▪ Історія цивілізацій 

Середземномор’я – I ступеня

 ▪ Історія мистецтва – I і II ступеня
 ▪ Захист культурних цінностей та 

довкілля – I ступеня
 ▪ Політологія – I і II ступеня
 ▪ Соціальна робота – I ступеня 
 ▪ Соціологія – I і II ступеня
 ▪ Управління культурною 

спадщиною – I ступеня

5. Факультет гуманітарних наук
 ▪ Культурологія – I і II ступеня
 ▪ Польська філологія – I і II ступеня

 ▪ Філологія – спеціальність 
Класична філологія – I і II 
ступеня

 ▪ Філологія – спеціальність 
Італійська філологія – I ступеня

6. Факультет педагогічних наук

Вища освіта I ступеня:
 ▪ Педагогіка – спец. Дошкільна та 

рання шкільна інклюзивна освіта 
 ▪ Педагогіка – спец. 

Консультування з питань кар›єри 
та індивідуальне консультування 
і безперервне навчання

 ▪ Педагогіка – спец. Шкільний пе-
дагог з педагогічною терапією

 ▪ Спеціальна педагогіка – спец. 
Інклюзивна освіта і інтеграція 
дітей з особливими освітніми 
потребами

 ▪ Спеціальна освіта – спец. Освіта 
осіб з обмеженими розумовими 
здібностями і тифлопедагогіка

 ▪ Спеціальна освіта – спец. 
Педагогіка ресоціалізаційна та 
опікунсько-виховна 

Вища освіта II ступеня
 ▪ Педагогіка – спец. Дошкільна та 

рання шкільна інклюзивна освіта 
 ▪ Педагогіка – спец. Педагогіка ро-

боти з управлінням людськими 
ресурсами

 ▪ Педагогіка – спец. Педагогічна 
терапія з інклюзивною освітою

 ▪ Педагогіка – спец. Педагогіка 
ресоціалізаційна та 
опікунсько-виховна
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7. Факультет права і адміністрації
 ▪ Право – єдина магістерська 

освіта
 ▪ Адміністрація – I і II ступеня

 ▪ Міжнародні відносини – I і II 
ступеня

 ▪ Людина 
в кіберпросторі – I ступеня

8. Факультет канонічного права
 ▪ Канонічне право – спец. каноніч-

но-цивільна – єдина магістерська 
освіта

 ▪ Канонічне право – спец. кано-
нічна судово-адміністративна – 
єдина магістерська освіта

9. Факультет досліджень сім›ї
 ▪ Наука про сім’ю – I і II ступеня

10. Теологічний факультет
 ▪ Теологія – спец. загальна теоло-

гія – єдина магістерська освіта 
 ▪ Теологія – спец. вчительсько-ка-

техетична – єдина магістерська 
освіта

 ▪ Теологія – спец. туризм в біблійні 
країни – єдина магістерська 
освіта 

 ▪ Теологія – спец. медіа-освіта 
і журналістика – єдина магістер-
ська освіта

 ▪ Теологія – спец. пастирський 
помічник – єдина магістерська 
освіта

 ▪ Теологія – спец. коучінг та соці-
альне посередництво – єдина 
магістерська освіта

 ▪ Релігієзнавство – I ступеня 
 ▪ Журналістика та зв›язки з гро-

мадськістю – спец. загальна 
журналістика – I ступеня

 ▪ Журналістика та зв›язки з гро-
мадськістю – спец. медійно-куль-
турна комунікація – I ступеня

 ▪ Журналістика та зв›язки з гро-
мадськістю – спец. медій-
но-маркетингова комунікація – II 
ступеня



6ЯК
 С

ТА
ТИ

 
СТ

УД
ЕН

ТО
М

 
УК

СВ
Як стати 
 студентом 
УКСВ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО 
УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ:
1. Процес прийому відбувається че-
рез Інтернет-систему реєстрації 
кандидатів – ІРК

www.irk.uksw.edu.pl
2. Кандидат повинен зареєструватися в системі ІРК – іноземці, які не мають но-
мера соціального страхування PESEL, отримують власний унікальний номер, що 
генерується системою ІРК
3. Після реєстрації аккаунта в ІРК, кандидат вводить дані – ім›я, адреса і т.д., спосіб 
фінансування (у випадку кандидатів з України, в полі – спосіб фінансування слід 
вибрати – платне навчання)
4. Після заповнення форми, кандидат вибирає спосіб подачі заяви про прийом на 
навчання – атестат про середню освіту або іноземний диплом
5. Потім слід вибрати спеціальність і / або спеціальності навчання, на які кандидат 
бажає подати заяву про прийом
6. Після запису на обрані спеціальності необхідно виконати оплату за подання 
заяви на номер рахунку, який буде згенерований на аккаунті кандидата
7. Кандидати з громадянством, іншим ніж польське, повинні пройти тест з поль-
ської мови і оціночну співбесіду – інформація про тест і про співбесіду розміщу-
ється на аккаунті кандидата в системі ІРК. Теми для співбесід доступні на сторінці: 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl у вкладці: ІНОЗЕМЦІ – ТЕМИ ДЛЯ СПІВБЕСІД 
8. Кандидати з-за кордону, повинні подати протягом періоду часу, зазначеного 
в графіку процесу прийому – переклад скану атестату або диплому, які є підста-
вою прийому для здобуття вищої освіти
9. Після оціночної співбесіди кандидати будуть поінформовані про результати 
прийому на своєму Інтернет-акаунті – у вкладці – результати прийому.
10. Якщо кандидат отримує інформацію, що він прийнятий – він повинен надати 
пакет документів, перелік яких дається на сайті: 

www.rekrutacja.uksw.edu.pl у вкладці – ІНОЗЕМЦІ 
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УВАГА
1. Реєстрація в Інтернет-системі реєстрації кандидатів відкривається згідно 
з розкладом на сторінці https://irk.uksw.edu.pl/ , слід керуватися відповідними 
інструкціями.
2. При виборі «Не маю номеру PESEL» система згенерує ідентифікаційний номер, 
який буде логіном до аккаунту.
3. Іноземці з атестатом / дипломом іноземного / міжнародного / європейського 
зразка надають

 ▪ відсканований у файл (формат ‹JPG› або ‹GIF› або ‹PDF›) атестат про середню 
освіту / диплом за наступною адресою: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl 
(допускається надіслання чіткої фотографії атестату / диплому)

або

 ▪ ксерокопію атестата про середню освіту / диплому за наступною адресою:

Biuro Rekrutacji 

ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23, pokój 005 

01-938 Warszawa

 ▪ Кандидати, які подали скан або ксерокопію атестата про середню освіту / 
диплому і їх оцінки можна підрахувати для визначення прийомного резуль-
татц УКСВ, не приступають до оціночної співбесіди (вони будуть повідомлені 
Управлінням по прийому про факт перерахунку балів).

 ▪ Решта кандидатів повинна пройти оціночну співбесіду, про що вони будуть 
інформовані Приймальною комісією.

4. Кожен кандидат має свій власний номер рахунку, на який вносить прийомну 
оплату (у розмірі прибл. 80 PLN)

На навчання першого ступеня або єдину магістерську освіту можуть бути прийняті 
без застосовування правил прийому для польських громадян, іноземці, які ма-
ють свідоцтво про повну середню освіту, видане в Україні та доведуть знання 
польської мови, яке дозволяє присвоювати навчальну програму.

На навчання другого ступеня можуть бути прийняті без правил прийому, які 
застосовуються до польських громадян, іноземці, які мають вищу освіту, отриману 
в Україні, що підтверджує кваліфікація бакалавра та доведуть знання польської 
мови, яке дозволяє присвоювати навчальну програму.
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Графік процедури прийому:
Графік розміщується на сторінці: www.rekrutacja.uksw.edu.pl приблизно в березні.

Початок реєстрації планується на початок червня, а її закінчення – приблизно на 
10 липня. Результати будуть представлені близько 15 липня, а прийом документів 
відбудеться близько 18 липня (від осіб, які будуть прийняті на навчання).
Приблизно на 12 липня заплановані оціночні співбесіди для кандидатів з  інозем-
ними атестатами та дипломами і іспит з польської мови.

Контакт з Прийомною комісією:
Кандидати, які бажають отримати інформацію про набір, можуть звернутися 
в Прийомної комісії на електронну адресу: rekrutacja@uksw.edu.pl, cudzoziemcy.
rekrutacja@uksw.edu.pl і через Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Rekrutacja-UKSW-w-Warszawie/666899186710753

Переклад документів 
на польську мову
Всі документи, видані українською мовою, 
ПОВИННІ бути перекладені на польську мову. 
Переклад виконує присяжний перекладач (вне-
сений Міністерством юстиції до списку присяж-
них перекладачів) або консул Республіки Польща.

Оплата за навчання
Кожен кандидат, який подає заяву на прийом, 
 повинен здійснити прийомну оплату.

Студенти, які навчаються за такими ж 
принципами як польські громадяни (що мають 
Карту поляка), не платять за стаціонарне навчання.

Кандидати з-за кордону, які будуть навча-
тися на основі правил для іноземних громадян, зобов’язані платити за навчання. 
Інформація про вартість навчання для кожної спеціалізації доступна на сто-
рінці прийому: www.rekrutacja.uksw.edu.pl: у вкладці ІНОЗЕМЦІ – ОПЛАТА ЗА 
НАВЧАННЯ

Ціни за стаціонарне навчання коливаються в діапазоні від 2100 до 6500 злотих 
за рік навчання, в залежності від спеціальності навчання.
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Популярні спеціальності, ціна за 1 рік навчання:
 ▪ Міжнародні відносини 3 900 PLN
 ▪ Право 6 500 PLN
 ▪ Теологія 2 100 PLN
 ▪ Історія мистецтв 3 800 PLN
 ▪ Психологія 6 250 PLN

 ▪ Педагогіка 3 000 PLN
 ▪ Історія мистецтв 3 800 PLN
 ▪ Математика 2 900 PLN
 ▪ Інформатика 3 200 PLN

Страхування KL або договір з NFZ
Кожен студент – іноземець, який проживає у Польщі, зобов›язаний мати медичну 
страховку на весь термін його перебування в Польщі.

Якщо це можливо, рекомендується, щоб особа, яка прибуває з країн з поза меж 
ЄС/ЄЕЗ придбала свою власну міжнародну медичну страховку до прибуття до 
Польщі. В іншому випадку вона повинна укласти договір добровільного медич-
ного страхування з Національним фондом охорони здоров›я (NFZ) і сплачувати 
страхові платежі, які становлять близько 15 євро на місяць. В рамках цієї страхової 
програми, студенти мають право на безкоштовне медичне обслуговування і мо-
жуть користатися послугами медичних центрів. Крім того, всі іноземні студенти 
можуть придбати додаткове страхування від нещасних випадків. Детальну ін-
формацію на цю тему можна знайти на веб-сайті Національного фонду охорони 
здоров›я: www.nfz.gov.pl.

Таким чином, страховка може бути у формі:
 ▪ Страхового полісу на медичні 

витрати
 ▪ Договору з Національним фон-

дом охорони здоров›я (NFZ) про 
добровільне страхування

 ▪ Карти ISIC [посилання на сто-
рінку, де вона описана – Новини 
УКСВ]

Студенти, які мають польське походження, можуть бути застраховані 
Університетом за умов надання відповідних документів до Відділу матеріальної 
допомоги для студентів.



10

Курси  польської мови
Більшість навчальних програм реалізу-
ється в УКСВ польською мовою, тому, 
підчас прийому на навчання переві-
ряються знання польської мови в мірі, 
достатній, щоб вчитися польською мо-
вою. Позитивний результат тесту доз-
воляє внести кандидата в рейтинговий 
список зарахованих осіб.

Хто може бути звільнений 
від тесту:

а)  Особи, які мають атестат польської середньої школи/диплом
б)  Особи, які відбули рік підготовчого курсу (як мінімум, рівень B1), для нав-

чання польською мовою в закладах, визначених міністром освіти, і пред-
ставлять в Приймальну комісію підтвердження закінчення курсу (слід 
з випередженням електронною поштою переслати скан документу на 
адресу: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)

в)  Особи, які мають сертифікат про знання польської мови (принаймні, на 
рівні B1), виданий Державною комісією з атестації знання польської мови 
як іноземної (слід з випередженням електронною поштою переслати скан 
документ на адресу: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)

УКСВ організовує для іноземців курси польської мови, що проводяться в Школі 
польської мови і культури УКСВ (ШПМіК). Вони призначені як для наших майбутніх 
студентів, так і для людей, які хочуть вивчити польську мову.

Нижче посилання на пропозицію курсів ШПМіК
http://polish.wnh.uksw.edu.pl/node/3

На додаток до курсів польської мови ми пропонуємо нашим студентам вибір 
курсу з польської мови, як іноземної, що дозволяє отримати залік обов›язкового 
мовного курсу в програмі навчання і в той же час поглибити знання польської мови.
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ВАРШАВА

Практична інформація про умови життя в Варшаві 
Житло
Ціни на проживання в гуртожитках становлять, як правило, близько 270-360 
злотих в місяць при проживанні в загальній кімнаті і близтко 450-700 злотих за 
одномісну кімнату.

Знімати кімнату в Польщі є досить поширеною практикою. Більшість студентів 
з-за меж країни орендує всю квартиру гуртом. Вартість оренди є різною і багато 
в чому залежить від розташування квартири, а також її розміру і стандарту. 
Місячна оренда кімнати складає, як правило, від 500 до 900 злотих. Деякі влас-
ники можуть зажадати депозит на аналогічну суму.

Якщо ти не маєш друзів, з якими ти міг би жити, ти можеш знайти місце тільки 
для себе. Ціна оренди найменших однокімнатних квартир починається приблизно 
від 1200 злотих.

Bартість життя 
У порівнянні з іншими європейськими країнами, Польща є відносно економічним 
місцем для життя. Студент може прожити за близько 1800 злотих на місяць. 
Середні витрати на утримання студента складають від 1500 до 2500 злотих. 
Будь ласка, зверніть увагу, що для того, щоб мати можливість вчитися в Польщі, 
студенти з-за меж ЄС/ЄЕЗ повинні мати достатньо коштів, щоб покрити витрати 
на проживання.

Ось кілька прикладів, щоб дати вам уявлення про те, як багато студенти 
витрачають в місяць.
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Щомісячні витрати (середнє значення)

Кімната в спільно орендованій з іншими особами квартирі (або гуртожитку) 
360-680 злотих

Харчування 450-650 злотих.

Транспорт 68-90 злотих.

Мобільний телефон, інтернет, кабельне телебачення 90-140 злотих.

Матеріали для навчання 130-230 злотих.

Інші витрати (відпочинок/розваги) 200-450 злотих.

Прикладові ціни
 ▪ Хліб (1 буханець) 2,8 злотих
 ▪ Молоко (1 л) 3,5 злотих
 ▪ Обід в їдальні 14 злотих
 ▪ Кава в кав›ярні 13 злотих
 ▪ Квиток в кіно 25 злотих

ВА
РШ

АВ
А
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Транспорт
Варшава має добре розвинену мережу громадського транспорту. Вона включає 
в себе автобуси, трамваї, потяги і метро. Зазвичай, хорошою ідеєю є покупка 
довгострокового квитка, тому що варто користуватися громадським транспор-
том. Студенти бакалаврату, магістратури та інженерського навчання мають 50% 
пільгу на весь громадський транспорт (автобус, трамвай, метро поїзд СКМ) як 
в 1 зоні, так і в 2 зоні.

 ▪ Ціни квитків на трамвай, автобус і метро:
 ▪ Разовий квиток:
 ▪ Квиток на 20 хвилин – 1,70 злотих
 ▪ Квиток на 75 хвилин – 2,20 злотих
 ▪ Квиток на 90 хвилин – 7,50 злотих
 ▪ Короткострокові квитки:
 ▪ Денний квиток – 7,50 злотих
 ▪ Квиток на вихідні дні – 12 злотих
 ▪ Студентська міська карта 
 ▪ Квиток 30-денний персональний – 55 злотих
 ▪ Квиток дає право на необмежену кількість поїздок на всіх лініях вдень 

і вночі від моменту компостування квитка до години 23.59 тридцятого 
дня дії квитка.

 ▪ Квиток 90-денний персональний – 140 злотих
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Варшава – це доброзичливе місто для велосипедистів. Все більше 
і більше з›являється велосипедних доріжок і стояків, де можна зали-
шити свій велосипед. У Варшаві діє система для короткострокового 
прокату велосипедів Veturilo, що дозволяє взяти велосипед в одному 
місці і залишити його в іншому. (Карта з Veturilo та ціни)

Знижки
Студентський квиток не тільки підтверджує статус студента і надає право кори-
стуватися бібліотеками та іншими університетськими об›єктами, але також дає 
право на різні студентські знижки, в тому числі найбільш важливу 50% знижку 
на громадський транспорт (з місячною економію в розмірі 15 євро). Існує також 
знижка 37% на національну залізницю – для осіб молодше 26 років – що дозво-
ляє дешевше подорожувати по країні. Деякі інші транспортні компанії, а також 
театри, кінотеатри, музеї і навіть ресторани мають спеціальні ціни для студентів.
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Вільний час
У Варшаві є широкий спектр місць, завдяки яким можна розвивати свої хобі, 
а також проводити вільний час. Ви можете користуватися добре обладнаними 
спортивними об›єктами або відвідувати музеї та галереї. Прихильники культури 
можуть скористатися пропозицією багатьох театрів, галерей і концертних залів, 
відвідувати концерти або музичні клуби. Щорічно також організовується безліч 
цікавих фестивалів.
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