
Дізнайтеся про нас:

У нас ви знайдете 
практично будь

-яку спеціальність 
навчання!



Розташування



Терміни прийому

1-й набір 28 червня 2021 р. - 31 липня 2021 р. 

2-й набір 1 серпня 2021 р. - 19 вересня 2021 р.

Навчальний відділ
Державна вища професійна школа в Коніні
вул. Пшияжні 1, 62-510 Конін
tel. +380 (67) 511 17 39

rekrutacja@konin.edu.pl



Вступ на навчання - крок за кроком 

. 

1. Створення облікового запису в IRK та заповнення даних.

2. Оплата 85 злотих на рахунок ВНЗ.

3. Друк заяви та виписки про оплату за навчання.

4. Приєднання до IRK скан-копій необхідних документів, перекладених на польську
мову присяжним перекладачем (оригінал і переклад) або безпосереднє надання
цих документів до Приймальної комісії - ДВПШ в Коніні, вул. Пшиязні 1, 62-510
Конін, Польща. Документи повинні бути підписані кандидатом.

5. Оголошення результатів прийому на навчання - заповнення документів для
конкретної спеціальності (оплата студентського квитка, наявність довідки про
вакцинацію від гепатиту B).

6. Якщо документи, зазначені в пункті 4 були прикріплені в ІРК, то після отримання
результатів прийому на навчання необхідно представити оригінали документів,
перекладені польською мовою присяжним перекладачем у Приймальну комісію
ДВПШ в Конині по вул. Пшиязні 1, 62-510 Конін, Польща.



Вхід (логування) до системи інтернет-
рекрутингу кандидатів - IRK

Створення облікового 
запису в IRK

Введення персональних даних, фотографій та сканувань 
оригіналів документів, перекладених польською мовою 

присяжним перекладачем 

Вибір напрямку навчання із
запропонованних 

•Друк заяви та виписки про оплату за навчання 

•Безпосереднє надання документів або відправлення скан-
копій документів



Необхідні документи 

 заява на вступ на навчання;

 підтвердження оплати рекрутаційного збору (85 злотих);

 копія сертифіката з апостилем https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351

http://enic.in.ua/index.php/ua/aporegua з переліком предметів, які повинні бути перекладені на польську

мову - оригінал необхідно надати для перевірки;

 ксерокопія довідки про інвалідність - якщо кандидат є інвалідом;

 підтвердження про оплату за навчання;

 медична довідка, видана лікарем, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання за

спеціальностями (внутрішня безпека, дієтологія, косметологія, сестринська справа, фізична культура),

перекладена на польську мову присяжним перекладачем;

 копія документа, що підтверджує знання польської мови; в іншому випадку кандидат проходить

співбесіду;

 довіреність, якщо документи подаються довіреною особою від імені кандидата;

 неповнолітня особа: заява законного представника про згоду на навчання;

 заява щодо обов'язку надання відсутніх документів у разі неповного їх комплекту;

 дійсний паспорт на момент подачі документів.



Оплата за навчання

Можлива оплата частинами.

У разі складної фінансової ситуації ректор може звільнити частину плати за навчання на 

денній формі навчання.

стаціонарне 

навчання 

750 євро 
/семестр

нестаціонарне

(заочне) навчання 

2000-2500 
злотих за 
семестр



Умови навчання в Польщі
З боку університету - кандидат отримує:

 довідку про зарахування на навчання; 

 інформацію про оплату за навчання;

 довідку про отримання місця в гуртожитку з оплатою витрат за проживання.

З боку кандидата - необхідні документи:

 поліс медичного страхування на період навчання в Польщі (поліс перекладений польською мовою) або 

договір з NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia - Національний фонд охорони здоров'я Польщі), який необхідно 

подати до кінця вересня

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

 документально підтверджена наявність коштів для проживання на весь період навчання від банку в 

Польщі; 

 подача заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання разом з додатками 

посилання на сайт Відділу закордонних справ Ужонду воєвудського в Познані та на дозвіл на тимчасове 

проживання https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/do-pobrania/zayavy-dozvil-na-tymchasove-perebuvannya-novi-

formy-zayav-shcho-pochaly-diyaty-vid

Для подачі документів кандидат може скористатися привілеєм безвізового в'їзду, для чого необхідний біометричний паспорт.



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

www.studyinkonin.pl

• Факультет Економічних 
і Технічних Наук

• Факультет Гуманітарних 
і Соціальних Наук

• Факультет Наук про 
Здоров'я

Факультети ДВПШ в Коніні



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

Факультет Економічних і Технічних Наук 

Економічні напрямки

Спеціальності І ступеня навчання 

• Міжнародний бізнес * НОВИНКА

• фінанси та бухгалтерський облік

• логістика

Критерії набору

• іноземна мова 

• Математика

• обраний предмет з найбільшою 
кількістю балів

* Програма навчання буде запущена за умови, що Міністерство науки та 

вищої освіти надасть дозвіл на її проведення

Семестрова плата за заочне навчання 2100 злотих 



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

Факультет Економічних і Технічних Наук 

Технічні напрямки 

Спеціальності І ступеня навчання 

• автоматика і робототехніка

• інформатика 

• механіка і машинобудування

Критерії набору

• іноземна мова 

• Математика

• обраний предмет з найбільшою кількістю 
балів

Семестрова плата за заочне навчання 2300 злотих 



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

Факультет Гуманітарних і Соціальних Наук 

Гуманітарні напрямки

Спеціальності І ступеня навчання 

• філологія (англійська / німецька)

• іноземні мови в засобах масової 
інформації та в бізнесі

Критерії набору

• іноземна мова 

Семестрова плата за спеціальність Іноземні мови у 

засобах масової інформації та в бізнесі на заочній 

формі навчання 2100 злотих 



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

Факультет Гуманітарних і Соціальних Наук 

Соціальні напрямки

Спеціальності І ступеня навчання 

• внутрішня безпека

• педагогіка

• ресоціалізація

Критерії набору

• польська мова
• іноземна мова  
• обраний предмет з найбільшою 

кількістю балів

На напрямку Внутрішня безпека потрібна медична
довідка, яка підтверджує відсутність протипоказань
для навчання по цій спеціальності.

заочна форма навчання

Внутрішня безпека - 2000 злотих / семестр 

Педагогіка, Ресоціалізація - 2200 злотих / семестр



Ponad 20 lat 

doświadczenia 

Dwa domy 

studenta

Факультет Наук про Здоров'я

Напрямки, що стосуються медичної 
сфери

Спеціальності І ступеня навчання 

• дієтетика
• косметологія
• медсестринська справа
• фізкультура

Критерії набору

• польська мова
• іноземна мова  
• обраний предмет з найбільшою 

кількістю балів
На напрямках навчання, пов'язаних із охороною
здоров'я потрібна медична довідка, яка підтверджує
відсутність протипоказань для навчання по даним
спеціальностям.

Особи, які приймаються на навколомедичні
спеціальності, повинні подати документи до деканату
факультету до 01.10.2021 р. - довідку про проведення
вакцинації проти гепатиту В.

денна форма навчання

Дієтологія - 2500 злотих / семестр 

Косметологія, Фізична культура-2200 zł / семестр



Znajdź nas Odwiedź nas Дізнайтеся про нас!


