Загальні правила прийому на навчання іноземців
Іноземці можуть навчатися на І ступені (бакалавр), ІІ ступені (магістр), а також на
єдиному магістерському навчанні згідно з:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

міжнародним договором (на умовах цього договору);
договором, котрий укладений між університетом і закордонним суб’єктом;
рішенням міністра;
рішенням директора NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej);
рішенням директора NCN (Narodowe Centrum Nauki);
адміністраційним рішенням ректора.

Іноземці мають право навчатися безкоштовно на стаціонарній формі в
Щецинському Університеті у м. Щецин, якщо це:
1)

громадянин держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або
держави-члена Європейської угоди про вільну торгівлю - сторони Угоди про
Європейський економічний простір членів їх сімей, які проживають на території
Республіки Польща;

2)

іноземець, котрий має карту сталого перебування або довгострокового резидента
ЄС;

3)

іноземець, котрому надано дозвіл на часове перебування (згідно з art. 159 ust. 1 lub
art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. о cudzoziemcach (Dz.U. z
2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz.577 i 622);

4)

іноземець, котрий має статус біженця в Республіці Польщі або користується з
часової охорони або з додаткового захисту на території Республіки Польща;

5)

іноземець, котрий має сертифікат зі знання польської мови як іноземної (art. 11a
ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. O języku polskim (Dz. U .z 2019 r. poz.1480),
принаймні на рівні С1;

6)

іноземець, котрий має карту поляка або рішення про підтвердження польського
походження;

7)

іноземець, котрий є дружиною або чоловіком, предком або нащадком громадянина
Польщі, котрий живе на території Польщі;

8)

іноземець, котрий має карту часового перебування (згідно з art. 151 ust.1 lub art.151b
ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) або того, іноземця, котрий
перебуває на території Республіки Польща згідно з короткостроковою мобільністю
науковця ( згідно з art.156b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
або має Національну Візу у зв’язку з проведенням наукових досліджень.

Іноземці, які навчаються у Щецинському університеті на платній основі, вносять оплату
згідно з Розпорядженням про оплати Ректора Щецинського Університету

Терміни прийому документів:
1. Реєстрація в системі ERK, вибір напрямку підготовки, внесення оплати
рекрутської (85 злотих), прийом потрібних документів в системі ERK (https://erekrutacja.usz.edu.pl/ ):
1 липня 2020 р. – 4 жовтня 2020 р.
2. Оголошення результатів:
І-й набір – 28 серпня 2020 р.
ІІ-й набір – 25 вересня 2020 р.
ІІІ-й набір – 13 жовтня 2020 р.
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