
  

 

 

  

  

 

    

 

 

 

 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
  

1. Анкета, распечатанная из рекрутационной системы и подписанная кандидатом (после 
входа на свой профиль в системе apply.vistula.edu.pl нажми Przeglądaj, а потом в меню 
слева – Drukuj или PDF, распечатай только страницы с данными, без документов, 1-6 
стр.); 

2. 1 фотография размером 35х45 мм (голова в фронтальной позиции); 

3. Оригинал и копия аттестата/свидетельства о полном среднем образовании с приложением 
+ апостиль (если аттестат выдан в Украине или Беларуси, апостиль необязателен). – 
для поступающих на бакалавриат; 

4. Оригинал и копия присяжного перевода аттестата с приложением на польский язык – для 
поступающих на бакалавриат; 

5. Оригинал и копия нострификации аттестата/свидетельства о среднем образовании 
(необходимо сделать по приезду в Польшу, до конца первого семестра) – для всех, кроме 
студентов с документами об образовании из Беларуси и Украины; 

6. Оригинал и копия диплома бакалавра с приложением + апостиль  (если диплом выдан в 
Украине или Беларуси, апостиль необязателен) – для поступающих на магистратуру; 

7. Оригинал и копия присяжного перевода диплома бакалавра на польский язык (если 
диплом выдан на английском языке, перевод на польский необязателен) – для 
поступающих на магистратуру; 

8. Оригинал и копия справки, подтверждающая право поступать на обучение в стране выдачи 
аттестата + апостиль и перевод на польский язык. Справка не нужна, если информация o 
праве поступления на обучение в вуз находится на аттестате, а также если документы 
выданы в Беларуси или Украине; 

9. Оригинал и копия паспорта (страница с фото и данными); 

10. Оригинал и копия актуальной визы или карты побыту; 

11. Оригинал и копия Карты Поляка (если касается); 

12. Оригинал и копия медицинской страховки на первый год; 

13. Оригинал и копия сертификата знания языка, на котором проводится обучение (если есть)  
или подписанные кандидатом требования к знанию языка; 

14. 2 экземпляра договора между университетом и студентом (без дат!) + zarządzenie rektora 
w sprawie opłat, подписанные на каждой странице. 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

 

    

 

 

 

 
 

LISTA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH  
 

1. Kwestionariusz wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata (po 
zalogowaniu się na swój profil w systemie apply.vistula.edu.pl kliknij Przegląd, a następnie 
w menu po lewej stronie – Drukuj lub PDF, wydrukuj tylko strony z danymi, bez 
dokumentów, str. 1-6);  

2.  1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (głowa w pozycji czołowej);  

3. Oryginał i kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikiem + apostille (jeśli 
świadectwo wydane na Ukrainie lub Białorusi, apostille nie jest wymagane) – dla osób 
ubiegających się o studia licencjackie;  

4. Oryginał i kopia tłumaczenia przysięgłego świadectwa ukończenia szkoły średniej z 
załącznikiem i apostille na język polski– dla osób ubiegających się o studia licencjackie; 

5. Oryginał i kopia nostryfikacji świadectwa ukończenia szkoły średniej (należy wykonać po 
przyjeździe do Polski, do końca pierwszego semestru) - dla wszystkich, z wyjątkiem 
studentów z dokumentami edukacyjnymi z Białorusi i Ukrainy;  

6. Oryginał i kopia dyplomu licencjata z załącznikiem + apostille (jeśli dyplom jest wydany w 
Ukrainie lub Białorusi, apostille nie jest wymagane) - dla osób ubiegających się o studia 
magisterskie;  

7. Oryginał i kopia przysięgłego tłumaczenia dyplomu licencjata na język polski (jeśli dyplom 
został wydany w języku angielskim, tłumaczenie na polski nie jest wymagane) - dla osób 
ubiegających się o studia magisterskie;  

8. Oryginał i kopia zaświadczenia potwierdzające prawo do podjęcia studiów w kraju wydania 
świadectwa + apostille i tłumaczenie na język polski. Zaświadczenie nie jest wymagane, 
jeśli informacje o możliwości podjęcia studiów znajdują się na świadectwie, a także jeśli 
dokumenty zostały wydane na Białorusi lub Ukrainie; 

9. Oryginał i kopia paszportu (strona ze zdjęciami i danymi);  

10. Oryginał i kopia aktualnej wizy lub karty pobytu; 

11.  Oryginał i kopia Karty Polaka (jeśli dotyczy);  

12.  Oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego na pierwszy rok; 

13. Oryginał i kopia certyfikatu znajomości języka polskiego lub angielskiego w zależności od 
języka studiowania (jeśli jest) lub podpisane wymagania dotyczące znajomości języka; 

14. 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę (bez dat!) + zarządzenie rektora w sprawie opłat 
podpisane na każdej stronie. 

 
 

 

 


