
шуві до дня закриття набору (останній день подачі доку-
ментів) або в разі неприйняття абітурієнта на навчання. 
Вступна оплата не підлягає поверненню в разі прийняття 
абітурієнта на І рік навчання або відмови абітурієнтом 
від початку навчання в Університеті права і адміністрації 
в Жешуві, після терміну подачі документів. Абітурієнти, 
які є студентами і випускниками Університету права і ад-
міністрації в Жешуві не вносять вступної оплати.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
Абітурієнти-іноземці, що подають заяву про прийняття 

на І рік навчання, зобов’язані подати пакет документів, 
що містить:
• заяву про прийом на навчання на затвердженому блан-

ку (бланк доступний в пунктах набору на веб-сторінці 
www.wspia.eu);

• заяву до Ректора Університету права і адміністрації 
в Жешуві про прийняття на навчання поза процедурою 
прийому (стосується абітурієнтів, прийнятих на інших 
принципах ніж чинних для польських громадян);

• оригінали і ксерокопію атестата про закінчення серед-
ньої освіти (Атестат та Додаток до Атестата);

• оригінал і ксерокопію диплома про закінчення навчан-
ня першого рівня (бакалаврат), легалізованого або про-
шитого апостилем диплома або іншого документа, що 
підтверджує закінчення вищого навчального закладу 
за кордоном і дає право на початок навчання другого 
рівня (магістратура) в країні, в якій він був виданий, 
визнаний як рівноцінний з відповідним польським ди-
пломом закінчення навчання першого рівня (бакалав-
рат), згідно з положеннями законодавства у справі 
нострифікації дипломів закінчення вищих навчальних 
закладів за кордоном, якщо абітурієнт не був звільне-
ний на підставі цих положень з процесу нострифікації, 
або визнаний на підставі міжнародної угоди, за рівно-
цінний з відповідним польським дипломом закінчення 
навчання першого рівня (бакалаврат) або такий, який 
дає право навчатися на другому рівні (магістратура) 
в  Республіці Польщі;

• ксерокопію закордонного паспорта, який посвідчує 
особу абітурієнта на навчання (сторінка з фотографією 
і номером), оригінал для пред’явлення в момент при-
їзду на ВНЗ;

• дві актуальні, кольорові фотографії (розміром 
35x45 мм, на світлому фоні, обличчя прямо);

• підтвердження здійснення вступної оплати 100 злотих 
(оригінал для пред’явлення і ксерокопія до документів);

• іноземці, які мають Карту Поляка, подають ксерокопію 

цього документа, оригінал для пред’явлення в моменті 
приїзду до ВНЗ;

• у випадку наявності візи, посвідки на проживання (кар-
та побиту) або іншого документа, що дає право на пе-
ребування на території Республіки Польща, ксерокопія 
одного із зазначених документів, для пред’явлення 
в моменті приїзду до ВНЗ;

• медична довідка - оригінал і ксерокопія, що підтвер-
джує відсутність протипоказань до здійснення навчан-
ня за обраним напрямком – дійсна протягом 3 місяців 
від дати її видачі лікарем;

• в разі наявності інвалідності – ксерокопію висновку, 
для пред’явлення в момент приїзду до ВНЗ;

• ксерокопію страхового полісу на випадок хвороби 
або наслідків нещасних випадків на період навчання 
в Польщі або ксерокопію Європейської карти медично-
го страхування, оригінал для пред’явлення в момент 
приїзду на ВНЗ (у випадку відсутності вищезазначених 
документів слід заповнити заяву про зголошення до 
страхування в Національному фонді здоров’я, негайно 
після початку навчання.

Документи, складені іншою мовою ніж польська мова, 
слід подати разом з перекладом на польську мову, скла-
деним або завіреним присяжним перекладачем, вне-
сеним до списку присяжних перекладачів, який веде 
Міністр юстиції або консул Республіки Польща, викону-
ючого службові обов’язки в країні, в якій був виданий 
документ. Існує можливість виконання перекладу вище-
зазначених документів присяжним перекладачем в Поль-
щі, який співпрацює з Університетом права і адміністрації 
в  Жешуві (переклади платні, вартість залежить від кіль-
кості документів близько 130 - 170 злотих).

ПУНКТ НАБОРУ
Документи можна подати в:

• Пункті набору Університеті права і адміністрації:
Україна, Львов, вул. Коперника, 16/3
тел. +38 066 349 78 30
електронна адреса: biuro.lwow@wspia.eu

• Пункті набору Університеті права і адміністрації
Польща, Жешув, вул. Цегельняна, 14
тел. +48 17 867 04 80, 17 867 04 81, 
моб. тел. +48 514 194 892
електронна адреса: rekrutacja@wspia.eu
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І рівня (бакалаврат) в Університеті права і адміністрації 
в Жешуві (які розпочали і закінчили навчання в Універ-
ситеті права і адміністрації в Жешуві) отримують зниж-
ки в оплаті за навчання другого рівня (магістратура), 
згідно з Регламентом програми лояльності.

• Випускники навчання першого рівня в Університеті 
права і адміністрації в Жешуві звільняютьcя з вступної 
оплати за навчання другого рівня (магістратура)!

ПРИНЦИПИ НАБОРУ
Прийняття абітурієнтів на стаціонарне навчання дру-

гого рівня за напрямком «адміністрація» буде здійсню-
ватися на підставі черговості заявок у рамках встановле-
них лімітів місць.
Умовою прийняття на навчання II рівня (магістратура) 
є закінчення навчання І рівня (бакалаврат) або цілісного 
магістерського навчання.

Кількість місць на спеціальності «управління тран-
спортом – експедицією – логістикою», охоплених до-
фінансуванням для іноземців обмежена і становить 20 
місць. Про прийняття абітурієнта-іноземця на навчання 
на вищезазначені спеціальності, охоплені дофінансу-
ванням, вирішує загальна кількість пунктів, отриманих у 
процесі набору. Залік буде визначено на підставі суми 
балів з диплому закінчення навчання І рівня (бакалав-
рат) (дуже добре, + добре - 5 балів, добре, + задовільно 
- 4 бали, задовільно - 2 бали) та кінцевої оцінки з англій-
ської мови (залік як вище). Першість в прийнятті мають 
особи з найвищим загальним результатом. Особи, яким 
не вдалося пройти - будуть внесені до резервного списку.

ТЕРМІНИ НАБОРУ
Перший тур набору розпочинається 1 червня (чет-

вер) 2017 року і триває до 8 серпня (вівторок) 2017 р. 
Оголошення результатів наступить 9 серпня (середа).

Другий тур набору розпочинається 9 серпня (се-
реда) і триває до 30 вересня (субота) 2017 р. Оголо-
шення результатів другого туру наступить 2 жовтня (по-
неділок) 2017 р.

Абітурієнти, які подали заяви про прийняття на навчан-
ня II рівня (магістратура) вносять реєстраційну оплату 
у розмірі 100 злотих. Оплату слід внести на рахунок номер:  
51 20300045 1110 0000 0090 6040 w BGŻ BNP Paribas S.A. 
Nazwa odbiorcy – WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
w Rzeszowie, Nazwa zleceniodawcy: Ім’я та прізвище абі-
турієнта англійськими буквами.

Реєстраційна оплата підлягає поверненню в повному 
розмірі, в разі відмови абітурієнта від проходження набо-
ру на навчання в Університеті права і адміністрації в Же-

іноземці братимуть участь в заняттях з польської мови. 
Заняття відбуватимуться протягом 15 днів. Крім того, 
студенти візьмуть участь в культурних подіях на терито-
рії Жешува, тематичних лекціях на тему культури, поль-
ських і регіональних традицій. Ми плануємо також три, 
триденні (від п’ятниці до неділі) інтеграційно-культурні 
виїзди в польські гори, до Кракова і до Варшави. Виїзди 
будуть безкоштовні - ВНЗ покриває витрати на ночівлю, 
переїзд учасників та харчування. Участь в міжнародній 
літній школі безкоштовна. Крім того, студенти-інозем-
ці отримають засоби на покриття витрат проживання 
в Жешуві на щонайменше 3 тижні.

Реалізація міжнародної літньої школи відбудеться на 
переломі вересня і жовтня. Передує початку занять у ВНЗ 
і має на меті адаптацію студентів-Іноземців до умов на-
вчання на території Польщі та інтеграцію з іншими сту-
дентами.

ДОФІНАНСУВАННЯ
Студентам-іноземцям, які навчаються на другому рів-

ні (магістратура) за напрямком «адміністрація» на спеці-
альності «управління транспортом – експедицією – ло-
гістикою» ВНЗ забезпечить дофінансування витрат на 
проживання і утримання в Польщі на період навчання 
(18 місяців - від жовтня до червня, протягом двох акаде-
мічних років) у розмірі 1 500 злотих на місяць. Разом за 
весь період навчання сума становитиме 27 000 злотих.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ
Навчання в Університеті права та адміністрації в Же-

шуві є платним. Оплата за навчання другого рівня за на-
прямком «адміністрація» складає:

СТАЦІОНАРНЕ НАВЧАННЯ – загальна оплата за весь пері-
од навчання (І і II рік) складає 7 200 злотих:
- оплата за І рік: 3 600 злотих;
- оплата за II рік: 3 600 злотих;
Існує можливість внесення оплати семестрально (по 
1 800 злотих за семестр) або щомісячно (9 щомісячних 
внесків - місяці: X, XI, XII, І - 450 злотих/місяць; II, III, 
IV, V, VI - 360 злотих/місяць).

Розмір оплати не змінюється протягом академічного року.

НАС ВИРІЗНЯЄ
• Крім одноразової реєстраційної оплати і оплати за на-

вчання ми не стягуємо жодних додаткових оплат!
• Оплата за навчання другого рівня (магістратура) вста-

новлена за весь період навчання (І і II рік).
• У рамках програми лояльності випускники навчання 

Транспорт - Експедиція - Логістика це глобальний 
вимір підприємницької діяльності, необхідної для функ-
ціонування інтернаціоналізованої світової економіки. Ви-
пускники напрямку є потенційними працівниками в тран-
спортних, експедиційних фірмах, а також у операторів 
логістичних послуг. З огляду на глобальний, міжнарод-
ний характер надаваних послуг в цій галузі необхідним 
елементом працевлаштування є володіння знаннями 
і вміннями у сфері, охопленій програмою навчання, а та-
кож знаннями іноземних мов, у тому числі в основному 
англійської мови. Тому ми пропонуємо Вам навчання, яке 
є відповіддю на теперішні потреби ринку праці в Польщі 
та на європейських і світових ринках.

Навчання на спеціальності «Управління Транспортом 
– Експедицією – Логістикою» дозволить отримати знання 
і вміння, потрібні для високих шансів на хорошу роботу 
в цій професійній галузі. Програма навчання реалізовує 
європейські стандарти навчання спеціалістів у цій сфері 
знань. Додаткові заняття англійською мовою дозволять 
отримати кваліфікації для професійного, самостійного 
здійснення професії. Ви отримаєте не тільки теоретичну 
підготовку, але й також набуватимете вміння практично-
го здійснення роботи в транспортно – експедиційно – ло-
гістичній галузі.

Програма навчання обіймає в т.ч.: митне право Єв-
ропейського союзу, міжнародну митну політику, митні 
процедури, міжнародне митне і податкове право, гло-
бальні передумови митної політики, доступ до ринку, 
господарську діяльність і управління фінансами підпри-
ємств, управління в міжнародній торгівлі, цивільне пра-
во, комерційне право, податкове законодавство, соціаль-
не право, технічні норми і технічні аспекти діяльності та 
дорожня безпека.

Заняття на навчанні розпочнуться в жовтні 2017 р. 
і триватимуть чотири семестри (18 місяців). Для студен-
тів іноземців ми підготували спеціальну програму, яка 
охоплює також підготовку студента-іноземця до продо-
вження навчання в Польщі або виконання роботи в Поль-
щі. З цією метою ми реалізовуємо заняття в т.ч. в області 
професійного консалтингу, автопрезентації та соціальної 
комунікації.

Заняття будуть проводитися з урахуванням викладачів 
з-за кордону.

Університет забезпечує умови навчання з урахуван-
ням потреб людей з обмеженими можливостями.

Освітня програма, розроблена для студентів-інозем-
ців охоплює також участь в міжнародній літній школі, 
яка триватиме протягом 3 тижнів. В її рамках студенти-
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