
Вступ до Вищого Професійного Державного Університету в м. Ниса  Покрокова 

інструкція 

Комплект документів для прийому в університет слід подавати у білій паперовій 

папці. 

Оригінал або копію атестата про закінчення загальноосвітнього навчального закладу 

або іншого свідоцтва про закінчення не менше 11 класів потрібно пред’явити на 

місці. 

 

Комплект документів можна подати особисто в корпус А, вул. Chodowieckiego 4, 

аудиторія 210 

або надіслати поштою на адресу: PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. 

Необхідні документи від абітурієнтів, що вступають на перший рівень навчання 

(бакалавр): 

1. Копія атестата зрілості або копія результатів іспиту для отримання свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти (матури), виданого школою (стара 

матура) або екзаменаційною комісією (Okręgową Komisję Egzaminacyjną) (нова 

матура), засвідчена Вищим Професійним Державним Університетом м. Ниса, а 

для вступників з атестатом про середню освіту, отриманим за межами Польщі, – 

затверджений  або апостильований атестат про освіту, який надає право 

навчатися в країні, де виданий сертифікат, та визнається аналогом сертифікату 

польської середньої школи, відповідно до положень про визнання атестатів про 

закінчення середньої школи та результатів випускних іспитів, отриманих за 

кордоном, або визнаних, відповідно до міжнародної угоди, як аналог 

відповідного польського атестата про закінчення середньої школи або права 

здобувати таке навчання в Республіці Польща. Сертифікат, виданий за межами 

Польщі, має мати завірений переклад польською мовою, за винятком кандидатів 

з дипломом Міжнародного Бакалавра та дипломом Європейського Бакалавра. 

2. Вступна заява абітурієнта. 

3. Підтвердження внесення вступної оплати. 

4. Кольорові фотографії 35x45 mm. 

5. У разі закінчення іноземних середніх шкіл або отримання дипломів 

Міжнародного Бакалавра або Європейського Бакалавра (через пізнішу дату 

видачі сертифікатів) кандидат може подати відповідну довідку про атестат 

зрілості. 

 

 

 



Кроки подання документів 

1. Реєстрація онлайн - створення облікового запису: 

https://rekrutacja.pwsz.nysa.pl/index.php?p=1,4,0,200 

У разі проблем з он-лайн реєстрацією, будь ласка, подайте свій атестат про закінчення 

середньої школи та документи, що посвідчують особу, до Секретаріату з Рекрутації 

(Приймальної Комісії) (ul. Chodowieckiego 4, Nysa, аудиторія 210), де ми зробимо це за 

вас. 

2. Заповніть свої особисті дані. Введіть результати випускних іспитів. Виберіть 

напрямок навчання. 

3. Оплатіть вступний внесок. Перевірте оплату. 

4. Подайте повний пакет необхідних документів до Секретаріату з Рекрутації 

(Приймальної Комісії) 

вул. Chodowieckiego 4, Ниса, ауд. 210 

або надішліть поштою на адресу: 

PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.  

5. Отримайте рішення про зарахування на навчання. 

 

https://rekrutacja.pwsz.nysa.pl/index.php?p=1,4,0,200

