
Просимо УВАЖНО прочитати подану нижче інформацію. 

Загальна інформація про програму 

Філологічний факультет Гданського університету продовжує програму безкоштовного 

навчання громадян України на бакалаврській, магістерській та аспірантській програмах на 

всіх спеціальностях факультету.  Перелік спеціальностей можна знайти на сайті 

факультету www.fil.ug.edu.pl в рубриці Oferta kształcenia.  

Дана програма передбачає лише звільнення від оплати за навчання. Факультет не 

має змоги забезпечити майбутніх студентів з України стипендією. Поселення в 

гуртожитку можливе тільки у випадку наявності вільних місць.  

Документи, необхідні  для участі у конкурсному відборі:  

Для участі у конкурсному відборі просимо подавати наступні документи: 

На бакалаврську програму: 

1) аплікаційну форму (взірець подано на сайті); 

2) підтвердження зобов’язання викупити медичне страхування (взірець подано на 

сайті); 

3)  оригінал (або нотаріально засвідчену копію) свідоцтва про народження та його 

переклад польською мовою; 

4) оригінал (або нотаріально засвідчену копію) атестата про закінчення середньої 

школи з апостилем МОН України та його переклад польською мовою; 

5) сертифікат (або нотаріально засвідчену копію) з результатами ЗНО та його 

переклад польською мовою  

6) відскановану на кольоровому ксероксі першу сторінку закордонного паспорта; 

7) мотиваційний лист (українською або польською мовою); 

8) медичну довідку про стан здоров’я вступника та її переклад польською мовою;  

9) дві кольорові фотографії розміром 37мм х52 мм. 

 

На магістерську програму:  

1) аплікаційну форму (взірець подано на сайті); 

2) підтвердження зобов’язання викупити медичне страхування (взірець подано на 

сайті); 

3) оригінал (або нотаріально засвідчену копію) свідоцтва про народження та його 

переклад польською мовою; 

4) оригінал (або нотаріально засвідчену копію) бакалаврського диплома з 

апостилем МОН України і виписку з оцінками та їх переклад польською мовою; 

http://www.fil.ug.edu.pl/


5) відскановану копію атестата про закінчення середньої школи та його переклад 

польською мовою; 

6) відскановану на кольоровому ксероксі першу сторінку закордонного паспорта; 

7) мотиваційний лист (українською або польською мовою); 

8) резюме вступника (польською мовою); 

9) медичну довідку про стан здоров’я вступника та її переклад польською мовою;  

10) дві кольорові фотографії розміром 37мм х52 мм. 

 

Для вступників до аспірантури: 

1) аплікаційну форму (взірець подано на сайті); 

2) підтвердження зобов’язання викупити медичне страхування (взірець подано на 

сайті); 

3) оригінал (або нотаріально засвідчену копію) свідоцтва про народження та його 

переклад польською мовою; 

4) оригінал (або нотаріально засвідчену копію) магістерського диплома з  

апостилем МОН України і виписку з оцінками та їх переклад польською мовою; 

5) відскановану на кольоровому ксероксі першу сторінку закордонного паспорта; 

6) мотиваційний лист (українською або польською мовою); 

7) резюме вступника (польською мовою) 

8) медичну довідку про стан здоров’я вступника та її переклад польською мовою;  

9) дві кольорові фотографії розміром 37мм х52 мм. 

 

 

Переклад документів повинен бути засвідченим печаткою/штампом перекладача чи 

перекладацької агенції.  

Апостиль МОН України на документі про освіту є підставою для остаточного 

зарахування на навчання. У випадку, якщо кандидат не встигне отримати апостиль 

до моменту складання документів, а буде зарахований/а на навчання, апостиль і його 

переклад польською можна надіслати впродовж 20 днів від дати зарахування на 

навчання. Без надання апостиля Університет не надсилає запрошень на навчання.  

Громадяни України, що закінчили школу, бакалаврську чи магістерську програми в 

Польщі, подають, відповідно, свідоцтво про закінчення школи та результати матуральних 

іспитів, бакалаврський або магістерський дипломи (оригінал або нотаріально засвідчену 

копію).  

Просимо звернути увагу на те, щоб ім’я та прізвище абітурієнта на всіх документах 

писались так само, як у закордонному паспорті.  



Додатково можна долучити документ, що підтверджує рівень володіння польською мовою. 

Дана умова стосується кандидатів на всі спеціальності, окрім польської філології та 

спеціальностей, де викладання ведеться польською мовою. 

У мотиваційному листі абітурієнт повинен аргументувати своє бажання навчатися за 

вибраною спеціальністю філологічного факультету. Лист пишеться у довільній формі 

українською або польською мовами. Орієнтовний обсяг – 350-400 слів.   

Пакет документів просимо надсилати за адресою: 

Komisja rekrutacyjna „Program dla Ukrainy” 

Dziekanat Wydziału Filologіcznego UG 

ul. Wita Stwosza 51 (pokój 015) 

80-308 Gdańsk 

Polska 

 

На конверті просимо зробити примітку: «Program dla studentów z Ukrainy»   

Термін подачі документів на всі рівні навчання – до 15 липня  2016 року.   

Документи, що надійдуть після цієї дати, розглядатися не будуть.  

Ми не приймаємо документів, надісланих в електронній формі.  

До участі в конкурсі будуть допущені лише ті кандидати, які подали повний комплект 

документів. 

Конкурсний відбір 

Програма розрахована на громадян України, які мають закінчену відповідну освіту: 

середню для вступу на бакалаврат, бакалаврську – для вступу на магістратуру й 

магістерську для вступу в аспірантуру.  Знання польської мови для участі у програмі не є 

формальною вимогою, проте факультет віддаватиме перевагу абітурієнтам, які володіють 

нею принаймні на початковому рівні.   

УВАГА! Для вступу на бакалаврську програму з польської філології та бакалаврські 

програми, де мовою викладання є польська, вимагається наявність сертифікату, що 

підтверджує володіння польською на рівні не нижчому, ніж С1. Університет приймає лише 

сертифікати, видані організаціями, які мають підтверджене право проводити іспити з 

визначення рівня володіння польською.  На магістерську програму з польської філології та 

зі спеціальностей, де польська є мовою викладання, приймаються тільки особи, що 

закінчили бакалаврат з польської філології в Україні.  

У процесі конкурсного відбору братиметься до уваги середній бал атестата, 

бакалаврського чи магістерського дипломів, результати ЗНО (для вступників на 

бакалаврську програму), а також мотивація вступника. За рішенням приймальної 



конкурсної комісії з кандидатами на спеціальності «Англійська філологія», «Управління 

інституціями культури», «Американістика», «Скандинавістика» та «Східна філологія» 

може проводитись скайп-співбесіда англійською мовою.   

Особи, зараховані на навчання, будуть повідомлені про це до 20 липня. Для цього в 

аплікаційній формі просимо обов’язково вказати електронну адресу. 

Наявність «Карти поляка» не є перевагою  при зарахуванні на навчання в рамках Програми 

для України. 

Рішення приймальної конкурсної комісії є остаточним і не підлягає оскарженню.   

 

Контактна інформація:  

Запитання щодо програми можна надсилати за електронною адресою 

programdlaukrainy@gmail.com.  

Бюро до справ іноземних студентів Гданського університету і працівники деканату 

філологічного факультету  не надають інформації щодо даної програми.  

mailto:programdlaukrainy@gmail.com

