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ДЕТАЛІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ  

Назва університету  
Університет ім. Яна Кохановського у Кельці  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) 

Адреса Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland 

Website http://www.ujk.edu.pl 

Факультету http://www.ujk.edu.pl/index_en.php 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ Відділ міжнародних зв’язків 

Адреса Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland 

Робочі години Monday – Friday 7:30 – 15:30 

Контакти 

Beata Banach-Rząca – Начальник відділу міжнародних зв’язків 
tel. +48 41 349 72 67 
e-mail: beatabanach@ujk.edu.pl 
Kinga Gola – Приїжджі студенти 
tel. +48 41 349 72 97  
e-mail: kgola@ujk.edu.pl 
Klaudia Łodejska – Виїжджаючі студенти 
tel. +48 41 349 70 82 
e-mail: klodejska@ujk.edu.pl  

Website для приїжджих 
студетнів  

 
https://erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-students/ 
 

 

 

ПРОГРАМА ОБМІНУ 

Зимовий семестр Жовтень - Лютий  

Літній семестр  Лютий – Липень  

Дедлайни  
На зимовий семестр: 15 червня 
На літній семестр: 15 грудня 

Кількість ECTS  
30 ECTS за семестр 
Більше про ECTS http://ec.europa.eu/education/resources/european-
credit-transfer-accumulation-system_en 

Рівні освіти 
1-ий рівень – Баклаврат 
2-ий рівень – Магістратура  
Освіта тривалого циклу 

Перелік курсів 
http://www.erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-students/courses-in-
english 
 

Мова навчання  

Англійська B1/B2 згідно із Загальноєвропейськими компетенціями 
володіння іноземною мовою (CEFR) або еквівалентні 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 
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Система оцінювання в 
UJK 

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-students/grading-system 
 

Проживання 

Проживання в гуртожитку надається. 
Дізнайтеся більше про можливості 
розміщення:http://www.erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-
students/accommodation/ 
 

Орієнтаційні дні 
Студентам з обміну рекомендується брати участь у орієнтаційних 
заняттях, які проводяться на початку кожного семестру 

Порядок подання заявки 

1. Студентів з обміну висуває їхній домашній університет. Номінація 
повинна містити таку інформацію: 
- ім'я та прізвище кандидата 
- дата народження 
- електронна пошта 
- Стать 
- область навчання / академічна область 
- рівень навчання 
2. Студентам з обміну пропонується заповнити та надіслати 
електронною поштою UJK документи-заявки: 
   - Угода про навчання 
- Заявка на вступ студентського обміну 
- Заява на розміщення іноземного студента 
- Форма заявки на курси польської мови (необов'язково, але бажано) 
Студентам з обміну також необхідно відправити: 
- копія сторінки з паспортними посвідченням або копія посвідчення 
особи (дійсна на період перебування в UJK) 
- копія медичної страховки 
- офіційне фото учасника 2см х 2.5см jpg, 236 х 295 пікселів. 
3. Після подачі всіх документів студенти за обміном отримують листи 
про прийняття (зарахування). 
 

Підтримка студентів 

 Співробітники відділу міжнародних відносин надаватимуть 
консультативну допомогу надходять студентів по адміністративним 
і практичних питань, що стосуються їх обміну, наприклад, процес 
подачі заяви, розміщення, ознайомчі дні, заходи в кампусі і за його 
межами, мовні курси і т. Д. 

 Координатори факультетів та інститутів будуть допомагати 
вступникам студентам з усіма академічними аспектами їх 
навчальної програми. 

 Програма навчання друзів надає керівництво, поради та підтримку 
для вступників студентів. Місцеві студенти - «знайомі» 
допомагають іноземним студентам знайти дорогу в чужому 
середовищі 
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