
Можливість I 

Поступити на навчання на тих же засадах, що польські громадяни в Економічному 
університеті у Вроцлаві можуть: 

 іноземці, які отримали дозвіл на поселення в Польщі (карта постійного 
перебування) 

 особи, які мають дійсну Карту Поляка 
 іноземці, які мають статус біженця, наданий на території Республіки Польща 
 іноземці, котрі знаходяться під тимчасовою охороною на території Республіки 

Польща 
 мігруючі працівники, які є громадянами Євросоюзу або Європейської асоціації 

вільної торгівлі ЄАВТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) - сторін 
Європейського економічного простору а також члени їх сімей, якщо вони 
проживають на території Республіки Польща, 

 іноземці, котрим на території Республіки Польща надано дозвіл на проживання 
на визначений час в зв'язку з обставинами, про які йдеться в (art. 53. ust. 1 pkt. 7, 
13 і 14) закону з 13 червня 2003 року про іноземців (повний текст документу Dz. 
U. Nr 128, poz. 1175, з пізнішими змінами), 

 іноземці, котрим на території Республіки Польща надано дозвіл на перебування 
довготермінового резидента Європейської Спільноти, 

 іноземці, котрі є громадянами Європейського Союзу або Європейської асоціації 
вільної торгівлі ЄАВТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) - сторін 
Європейського економічного простору, а також члени їх сімей які набули право 
постійного перебування у Польщі. 

Громадяни держав Європейського Союзу/ EFTA та члени їх сімей 

Громадяни держав Європейського Союзу або держав-членів Європейської асоціації 
вільної торгівлі ЄАВТ (EFTA) - сторін Європейського економічного простору а також 
члени їх сімей, котрі мають кошти на утримання під час навчання, можуть здобувати 
вищу освіту на умовах, які застосовуються до польських громадян. Однак у цьому 
випадку вони не мають права на соціальну стипендію, спеціальну стипендію для 
інвалідів та матеріальну допомогу. 

Увага! 

Кандидати, які мають громадянство кількох держав, у тому числі польське, можуть 
вступати на навчання в Економічний університет у Вроцлаві та навчатися виключно за 
правилами, які застосовуються для польських громадян. 

Особи, які мають Карту Поляка, можуть вступати на навчання в Економічний 
університет у Вроцлаві та навчатися або згідно з правилами для польських громадян 
або на умовах, які застосовуються до іноземців. У цьому випадку вибір підстави 
зарахування на навчання належить самому іноземцю із застереженням, що таке 
рішення слід прийняти на початку складання документів до приймальної комісії. 

Іноземні громадяни, які вступають на навчання в Економічний університет у Вроцлаві 
за правилами вступу для польських громадян проходять процес рекрутації на вибраний 
напрямок згідно з умовами прийому для польських кандидатів (визначених у резолюції 
Сенату Економічного університет у Вроцлаві щодо критеріїв набору та кількості місць у 
даному навчальному році на денну та заочну форму навчання.) 



Додатково іноземні громадяни підлягають вимогам польського законодавства щодо 
інших необхідних документів (віза або інший документ, який дає право на перебування 
на території Польщі, медична довідка, котра засвідчує, що кандидат може навчатися у 
вибраній формі і напрямку навчання, обов’язкове медичне страхування – страховий 
поліс в приватній компанії або підписаний договір у Державному фонді здоров’я 
(Narodowy Fundusz Zdrowia) або Європейська карта медичного страхування. 

Можливість II 

На підставі рішення Ректора Економічного університету у Вроцлаві 

Іноземні кандидати можуть навчатися в Економічному университеті у Вроцлаві на 
підставі рішення Ректора: 

 якщо вони є стипендіатами Польського уряду, або 
 на основі оплати за навчання, або 
 без оплати за навчання та права на отримання стипендії, або 
 як стипендіати сторони, яка їх вислала, без внесення оплат за навчання, або 
 якщо вони є стипендіатами університету 

У випадку іноземців, котрі поступають в Економічний університет на підставі рішення 
Ректора Економічного університету у Вроцлаві процес вступу відбувається виключно на 
основі документів і заяви. 

Можливість III 

На підставі рішення Міністра освіти та науки 

Іноземні громадяни можуть отримувати вищу освіту в Польщі на підставі рішення 
Міністра науки та вищої освіти про скерування іноземця для здобуття вищої освіти в 
конкретному університеті, яке вказує, що іноземець приймається на навчання: 

 як стипендіат Польського уряду, або 
 на основі оплати за навчання, або 
 без оплати за навчання та права на отримання стипендії, або 
 як стипендіат висилаючої сторони, без внесення оплат за навчання, або 
 як стипендіат університету 

Детальнішу інформацію можна подивитися на сайтах: 

 Міністерство закордонних справ (www.msz.gov.pl) 
 Міністерство науки та вищої освіти (www.nauka.gov.pl) 
 Бюро з академічного визнання і міжнародного обміну (www.buwiwm.edu.pl) 

Можливість IV 

На основі міжнародних угод, відповідно до положень цих угод. 

Іноземці можуть отримувати вищу освіту на підставі міжнародних угод: 

 як стипендіат польської сторони, або 
 на основі оплати за навчання, або 
 без оплати за навчання та права отримання стипендії, або 

http://www.msz.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.buwiwm.edu.pl/


 як стипендіат висилаючої сторони, без внесення оплат за навчання, або 
 як стипендіат вузу 

Можливість V 

На підставі умов, підписаних університетом з іноземними громадянами згідно з 
положеннями цих умов. 

Іноземці можуть отримувати вищу освіту на підставі договорів укладених між 
Економічним університетом та іноземними громадянами: 

 якщо вони є стипендіатами польської сторони, або 
 на основі оплати за навчання, або 
 без оплати за навчання та права отримання стипендії, або 
 як стипендіат висилаючої сторони, без внесення оплат за навчання, або 
 як стипендіат вузу 

Спосіб фінансування навчання регулюється записами в договорі між сторонами. 

 

 


