
 

Шановні  друзі!  

В  рамках підтримки з коштів   Європейського Союзу   Колегіум Вітелона  - 

Державний заклад вищої освіти  запрошує  бажаючих  на навчання  вихідців  з 

України, які  перетнули  кордон Польщі  після 24 лютого 2022 року. 

Для бажаючих  ми пропонуємо безкоштовно:: 

- інтенсивний курс польської мови - літня школа - з 5 по 30 вересня 2022 р. - 40 

годин навчання (10 годин на тиждень), 

- розмовна практика  польською мовою (максимум 4 особи  в групі) - жовтень 

2022 р. - червень 2023 р., 

- підтримка професійного консультанта  (радника) (індивідуальні консультації та 

семінари в групі, що допомагають   виходу на ринок праці), 

- переклад українською мовою навчальних  матеріалів, екзаменаційних,   

освітніх програм тощо., 

- психологічна підтримка, 

Всі заняття будуть проводитися у стаціонарному режимі в головному будинку  

Колегіуму Вітелона  - Державний заклад вищої освіти, який  розташований  по 

вул. Сеймовій, 5А,   

Громадяни України, які планують почати навчання в Колегіумі Вітелона  - 

Державний заклад вищої освіти і які бажають скористатися з  цієї пропозиції, 

повинні відповідати наступним критеріям: 

- мати  персональний ідентифікаційний номер (PESEL).  

- документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого цього року 

((ксерокопія паспорта, з датою перетину кордону або довідка від прикордонної 

служби), 

- зареєструватися в системі електронної реєстрації на навчання, виконавши при 

цьому вимоги до подачі комплекту документів на навчання. 

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html


 

- заповнити прийомні  документи, необхідні  для реалізації проєкту, який 

співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу (формуляр заявки 

разом  із декларацією  про долучення  до проєкту, заява учасника/ці - згода на 

обробку персональних даних). Документи доступні: 

- в бюро проєкту - будинок C кімната 218, 

- у  приймальній комісії  - будинок А  кімната 34, 

- на сайті: www.collegiumwitelona.pl 

Контакти польською мовою за тел. 76 723 2356; 76 723 2338  з понеділка по 

п'ятницю з 10 до 12 год. 

Контакти українською мовою за тел. 781 432 098 з понеділка по п'ятницю з 10 до 

12 год. 

Підтримка громадян України співфінансується за рахунок коштів Європейського 

Союзу в рамках Європейського соціального фонду. Операційна Програма 

Знання Освіта Розвиток,  OŚ III. Вища освіта для економіки та розвитку, 3.5 

Комплексні програми вищих навчальних закладів. Проєкт №: POWR.03.05.00-00-

z043 / 17  пн.  "Комплексна програма розвитку Вищого навчального закдаду -  

етап І”  

http://www.collegiumwitelona.pl/

