Інформація для кандидатів з України
Особи з України можуть вступити на навчання двома шляхами:
1) Відкрита реєстрація – передбачає реєстрацію в системі IRK,
конкурс свідоцтв про здобуття середньої освіти та, за відсутності
сертифіката про знання польської мови на рівні не менше В2,
співбесіду з екзаменаційною комісією. Повна інформація на сайті:
https://irk.uw.edu.pl
2) Реєстрація для осіб, які виїхали з України через воєнні дії, та
перетнули польський кордон після 23.02.2022. Реєстрація проходить
за допомогою системи https://ukraina.irk.edu.pl
На цю реєстрацію необхідно мати номер PESEL UKR або складену
заяву про надання PESEL. Потрібно також пред’явити підтвердження
прибуття на територію Республіки Польща після 23.02.22 (у систему
IRK необхідно завантажити скан паспорта чи іншого документа). За
відсутності цих документів неможливо вступити на навчання.
Наша кафедра пропонує: розпочати навчання від першого курсу
бакалаврату/магістратури (повний цикл навчання), або продовжити
навчання, яке кандидат розпочав в Україні (продовження).
Набір на перший рік навчання в бакалавраті відбувається лише
на підставі вступних іспитів:
- на перший курс бакалаврату (повний цикл навчання), передбачається
письмовий іспит у формі есе, який за рівнем відповідає вимогам ЗНО.
- для навчання в режимі продовження та для навчання в магістратурі
передбачається співбесіда в дистанційному режимі, яка перевіряє
компетенції кандидата. Співбесіда оцінюються за результатами
конкурсу, мінімальна кількість балів для подальшої кваліфікації –
50%.
Перевіряється також рівень знання польської мови – у формі
співбесіди в дистанційному режимі, під час якої визначається, чи
володіє кандидат польською мовою, а якщо так, то на якому рівні.
Відповідно до результатів, кандидат зобов’язується оволодіти:
1) польською мовою на рівні А1 протягом двох місяців з дня початку
навчального циклу;

2) польською мовою на рівні А2 протягом чотирьох місяців з дня
початку навчального циклу;
3) польською мовою на рівні В1 протягом семи місяців з дня початку
навчального циклу;
4) польською мовою на рівні В2 протягом десяти місяців від початку
навчального циклу
Кандидатам не потрібно пред’являти документи, що
підтверджують рівень їхньої освіти, якщо такі документи
неможливо пред’явити. У такому випадку кандидати зобов’язані
подати заяву, в якій підтверджують наявність таких документів, та
засвідчити рівень своєї освіти.
Кандидати звільняються від рекрутаційної оплати.
Особи, які заціквалені вступом в режимі продовження навчання,
можуть пред'явити документи, що підтверджують їхні навчальні
досягнення або описують навчальну програму, яку було здійснено в
Україні. За відсутності документів передбачається співбесіда, яка
підтверджує результати навчання. Кандидату може бути відмовлено у
вступі, якщо здійснена ним в Україні навчальна програма та
результати навчання значно відрізняються від програми та
результатів навчання на Кафедрі україністики.
Особи прийняті на навчання зобов’язані опрацювати
навчальну програму з метою ліквідації відмінностей,
польській і українській програмах освіти. Програму
виконати і тим самим ліквідувати наявні відмінності до
навчання.
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