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Неповнолітні абітурієнти

Неповнолітній абітурієнт це особа, якій на момент зарахування не виповнилося 18 рокiв.
Процес реєстраціі в разі такого абітурієнта виглядає так само, як і в випадку дорослого
кандидата, але вiн повинен надати додатковий документ для зарахування -Заяву законного
представника (найчастіше батькiв , у виняткових випадках іншого законного опікуна), про згоду
на навчання підопічного. На підставі цього документу неповнолітній абітуріент може підписати
заяву ERK, декларацію про навчання і прийняття умов оплати за навчання, а на наступних
етапах подати заявку на місце в гуртожитку або на надання фінансової допомоги.
УВАГА! Додатоком до заяви повинно бути свідоцтво про народження неповнолітнього
кандидата. Якщо документ випущений не на польськiй мовi, він повинен бути переведений
присяжним перекладачем.
Хто повинен бути присутнім під час подачі документів неповнолітнього абітурієнта?
Для подачi документiв неповнолітній абітурієнт повинен прийти з батьками/законним
опікуном, який перед співробітником університету підпише заяву про згоду на навчання. На
підставі цього документа кандидат може особисто підписати заяву ERK і декларацію про умови
оплати.
Чи можуть батьки/законний опікун подати документи неповнолітнього абiтурiєнта без його
присутності?
Так. В такому випадку батьки/законний опікун також підписує декларацію з співробітником
університету, а також заяву ERK і заяву про умови оплати.
Чи може неповнолітній абітуріент сам подати документи в університет?
Так. Абітурієнт повинен мати заяву, підписану одним з його батьків, і підпис має бути завірений
нотаріусом. Якщо це не польський нотаріус, то нотаріальне завірення повинно бути переведено
присяжним перекладачем.
Увага! У разі набору на бiльше ніж на однин факультет, для кожної подачі документів потрібна
окрема заява.
Що якщо кандидат або батьки/законний опікун не можуть прийти для подачі документів?
У цій ситуації батьки/опікун може призначити представника, який надасть довідку від його/ її
імені (з підписом батькiв, завіреним нотаріусом). Представник повинен мати довіреність,
підписану батьками/опікуном, з підписом, завіреним нотаріусом. На підставі цього документа
представник може підписати заяву ERK і заяву про умови оплати
Увага! У разі набору на бiльше ніж на однин факультет, для кожної подачі документів потрібна
окрема заява.
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Шаблони документів для скачування:
• Заява законного представника про вираження згоди
• Довiренiсть

Інформація для іноземців
Аспекти життя в Польщі, що вимагають згоди батьків/законного опiкуна.
Лiкар з гігієни працi
Пiд час занять учні стикаються з шкідливими чинниками - пристроями, хімічними і біологічними
речовинами, обмеженим випромінюванням (хімія, біохімія, біологія, фармацевтика, медичні
факультети і т. д.). На деяких факультетах деякі спеціальності вимагають великих фізичних
зусиль (проходження через гори на географії). Щоб забезпечити безпеку студентів, університет
скеровує кандидатів до лікаря, який перевіряє, чи дозволяє стан здоров'я кандидата брати
участь в заняттях, де виникають шкідливі фактори.
Відповідно до норм правних на обстеження до лікаря з гігієни праці неповнолітній повинен
прийти з батьками/законним опікуном.
Медичне страхування
Кожний іноземець на момент початку навчання повинен мати поліс медичного страхування,
дійсний протягом не менше одного року навчання, або підписати контракт з Національним
фондом охорони здоров'я (NFZ), який забезпечує медичну допомогу як у лікарів загальної
практики, так і у фахівців, а також, при необхідності, і можливiсть стаціонарного лiкування.
Іноземцi, що мають дійсну Карту Поляка або документально підтверджене польське
походження, можуть бути застраховані університетом , якщо вони підпишуть контракт з
Національним фондом охорони здоров'я (NFZ) і в тому ж місяці передадуть його в студентське
управління Ягеллонського університету (ul. Czapskich 4, pok. 23).
Адреси філій NFZ в Кракові:
•
•
•

ul. Batorego 24,
ul. Ciemna 6
al. Pokoju 4

Страховой поліс або договір з NFZ для неповнолітнього повинен бути підписаний батьками /
законним опікуном.
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Медична допомога
В разі нещасного випадку або хвороби неповнолітнього, прийом у лікаря повинен відбутися в
присутності його законного опікуна.
Квартира
Якщо під час навчання неповнолітній студент буде проживати в орендованій квартирі, договір
оренди повинен бути підписаний його батьками/законним опікуном.
Банківський рахунок
Під час перебування в Польщі варто подумати про створення банківського рахунку . Багато
банкiв пропонують студентам безліч знижок і зручностей. Створення облікового запису включає
в себе підписання договору, який батьки/законний опікун повинен підписати для
неповнолітнього абітурієнта.
Карта польського мобільного оператора
Щоб у неповнолітнього студента була мобільна картка з польським номером телефону або
доступ до Інтернету, договiр повинен бути підписаний батьком / опікуном від його / її імені. У
разі телефонів з передоплатою номер може бути зареєстрований особою старше 13 років.

