
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ НА СЕМЕСТРАЛЬНИЙ ОБМІН 

 

 В програмі обміну можуть приймати участь студенти від другого року навчання 

в своєму університеті. Обмін у літньому семестрі триватиме з 28.02.2022 до 

30.06.2022. Приїхати можна з 25.02.2022;  

 студенти мають можливість обирати предмети з різних спеціальностей. 

Рекомендуємо обирати предмети, які подібні до спеціальності студента. Каталог 

предметів доступний за цим посиланням 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-F_MwC9fbmsWp1acgshy8bzhO5kE9Q8- 

 на спеціальність англійська філоолгія може бути прийнятий один студент з 

даного університету. Прохання не вибирати предмет „Techniques and tools of 

PR”; 

 в рамках міжнародних двусторонніх угод  кожен студент може брати участь  

в обміні більше одного разу,але з перервою в один семетр. 

 студенти платять за гуртожиток 100 зл. на місяць. Решту коштів фінансує 

Поморська академія;  

 навчання в Поморській академії відбувається польською мовою. Вийнятком є 

філологічні спеціальності. Всі студенти зобов’язані брати участь у заняттях з 

польської мови під час навчання в Поморській академії та отримати залік з цього 

предмету. Польська мова має 3 пункта ECTS; 

 обираючи предмети, студенти мають набрати необхідну кількість пунктів ЕСТS 

(27-30); 

 кожен студент повинен мати страховий поліс від нещасного випадку на весь 

період перебування на території Польщі. Бажано бути защепленим тими 

вакцинами, які дійсні на території ЄС (Pfiser, MODERNA, AstraZeneca). 

ПОШАГОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ТА КООРДИНАТОРА 

1. Офіційний лист від університету з переліком студентів, які бажають прийняти 

участь у обміні. Лист має містити наступну інформацію: ім’я та прізвище 

студента як в закордонному паспорті, дата народження,  рік навчання та 

спеціальність; 

2. Реєстрація на сайті академії в закладці рекрутація https://rekrutacja.apsl.edu.pl/ 

В закладці необхідно вибрати опцію E-REKRUTACJA, далі Wymiana 

Semestralna і вибрати спеціальність навчання. Після цього з'явиться формуляр 

для заповнення. Увага: вся інформація має бути подана тільки латинськими 

літерами. При реєстрації прохання додавати якісне фото, яке в подальшому буде 

відображене на студентському квитку;  

3. Заповнений формуляр потрібно роздрукувати та підписати зі сторони студента 

та координатора університету. Підписаний формуляр зісканувати та надіслати 

на електолронну адресу international@apsl.edu.pl 

4. Наступним кроком для прийняття на навчання мати бути заповнений документ 

Learning Agreement (перелік предметів, які студенти обирають згідно 



спеціальності). Learning Agreement  потрібно роздрукувати та підписати зі 

сторони студента та координатора університету, потім зісканувати та надіслати 

на електолронну адресу international@apsl.edu.pl 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ОБМІНІ 

 Офіційний лист від університету 

 Роздрукований та підписаний формуляр  

 Роздрукований та підписаний Learning Agreement 

 Скан першої сторінки закордонного паспорту 

 

 

 

 

 

 

mailto:international@apsl.edu.pl


 

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM 

LEARNING AGREEMENT* 

 
Porozumienie o Programie Studiów - Ects- europejski system transferu i akumulacji punktów 

Угода про програму навчання  - Ects-європейська система переведення та накопичення кредитів 

 

ACADEMIC YEAR / ROK AKADEMICKI / НАВЧАЛЬНИЙ РІК   20........./20….....  

FIELD OF STUDY / KIERUNEK STUDIÓW / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

................................................... 

 

Name of student: Imię i nazwisko studenta/ Ім‘я та прізвище студента/ 

.........................................................................................................................................................................................

....... 

Sending institution: Wysyłająca Uczelnia. / Заклад, що направляє на навчання 

.........................................................................................................................................................................................

..... 

Country: Państwo/Країна/ 

............................................................................................................................................. 

Receiving institution: Uczelnia przyjmująca/Сторона, що приймає/  

.........................................................................................................................................................................................

..... 

Country: 

Państwo/Країна/................................................................................................................................................ 

 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD /   

LEARNING AGREEMENT 
Szczegóły zaproponowanego programu studiów za granicą - Porozumienie o programie studiów. 

Детальна інформація про пропоновану програму навчання за кордоном Угода про програму навчання. 

 

Course unit title  
Nazwa przedmiotu 

Назва предмету 

Number of ECTS credits 
Liczba punktów ECTS 

Кількість кредитів 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  



9.  

10  

if necessary, continue the list on a separate sheet . за необхідностю, список продовжити на окремому аркуші 

 

Student’s signature Podpis studenta/ Підпис студента ...........................................................        

Date Data/Дата/ ........................................... 

 

 

SENDING INSTITUTION:  
WYSYŁAJĄCA UCZELNIA:  НАПРАВЛЯЮЧА СТОРОНА: ОТПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА 

 

We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Potwierdzamy, że zaproponowany program studiów / porozumienie o programie zajęć jest zatwierdzone 

Ми підтверджуємо, що запропонована програма навчання / угода про навчання затверджені 

 

Departmental coordinator’s signature 
Podpis Wydziałowego Koordynatora 

Підпис Координатора 

 

...........................................................................

.. 

Date / Data / Дата 

.................................... 

 

Institutional coordinator’s signature 
Podpis Uczelnianego Koordynatora  

Підпис Координатора 

 

...............................................................................................

... 

Date / Data / Дата 

.................................... 

 

  

RECEIVING INSTITUTION: PRZYJMUJĄCA UCZELNIA/СТОРОНА, ЩО ПРИЙМАЄ/ 

 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Potwierdzamy, że zaproponowany program studiów / porozumienie o programie zajęć jest zatwierdzone 

Ми підтверджуємо, що запропонована програма вивчення (навчання)/ угода про навчання 

затверджені 
 

Coordinator’s signature 
Podpis Koordynatora Instytutowego 

Підпис Координатора 

 

 

...........................................................................

... 
 

Date / Data / Дата 

.................................... 

 

Institutional coordinator’s signature 
Podpis Uczelnianego Koordynatora  

Підпис Координатора 

 

 

...............................................................................................

.... 

 

Date / Data / Дата 

.................................... 

 

* wypełnić w języku polskim (z wyjątkiem filologii obcych) 


