
Rejestracja kandydatów na studia w języku ukraińskim na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Реєстрація кандидатів на навчання українською мовою на Факультеті Будівництва 

 
1. Wchodzisz w Elektroniczną rejestrację na studia: https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/ 

Вхід на сайт електронної реєстрації: https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/ 
 

2. Wybierasz rekrutację dla: (ОБЕРІТЬ набір:) 
  

  Ukraińców na studia I stopnia (pierwszy semestr w języku ukraińskim) na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2022/23 

  Для українців - навчання на І рівні (І семестр українською мовою) на Будівельному факультеті у 2022/23 н.р. 

 

3. Wybierasz rodzaj studiów i kierunek  Оберіть тип і напрямок навчання 
Wybierz kierunek studiów podstawowy (Budownictwo lub Transport) a w kolejnym kroku musisz wskazać drugi z nich jako alternatywny  
Виберіть основний напрямок навчання (Будівництво або Транспорт), а на наступному кроці ви повинні вибрати другий напрямок 
як альтернативу 

 
NIE REJESTRUJ SIĘ DWA RAZY (НЕ РЕЄСТРУЙСЯ ДВА РАЗИ) 

https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/
https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/
https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/?rekr=6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557
https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/?rekr=6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557
https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/?rekr=6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557


 
Budownictwo - studia w języku ukraińskim  Будівництво українською мовою 

Transport – studia w języku ukraińskim  Транспорт українською мовою 

 

4. INFORMACJA 

 
Aktualizacja:  
Rekrutując się online trzeba dołączyć skany następujących dokumentów: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski 
2. Transkrypt wraz z legendą skali ocen oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski 

Termin złożenia niżej wymienionych oryginalnych dokumentów – 20 wrzesień 2022 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski 
2. Legalizacja świadectwa (legalizacji można dokonać poprzez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej NAWA https://nawa.gov.pl/ukraina) 
3. Transkrypt wraz z legendą skali ocen oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski 
4. Legalizacja transkryptu (legalizacji można dokonać poprzez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej NAWA https://nawa.gov.pl/ukraina) 

https://nawa.gov.pl/ukraina
https://nawa.gov.pl/ukraina


 

 



 

Оновлення: 

При вступі онлайн необхідно подати скани таких документів: 

1. Свідоцтво про закінчення середньої школи та його присяжний переклад польською мовою 

2. Додаток  до свідоцтва з оцінками та його присяжний переклад польською мовою 

Термін подання оригіналів вказаних нижче документів - до 20 вересня 2022 року в Відділі Міжнародної Співпраці Краківської Політехніки: 

1. Свідоцтво про  закінчення середньої школи та його присяжний переклад польською мовою 

2. Легалізація свідоцтва (легалізація може бути здійснена Національним  Агентством з Міжнародного Обміну NAWA https://nawa.gov.pl/ukraina) 

3. Додаток  до свідоцтва з оцінками та його присяжний переклад польською мовою 

4. Легалізація додатку (легалізація може бути здійснена Національним  Агентством з Міжнародного Обміну NAWA https://nawa.gov.pl/ukraina) 

https://nawa.gov.pl/ukraina
https://nawa.gov.pl/ukraina


 



 



 
 

 

 



 



 
 

5. Akceptacja udostępnienia danych osobowych  Згода на обробку персональних даних 

 
6. Wybierz dokument, na podstawie którego odbędzie się rekrutacja  Виберіть документ, на підставі якого буде відбуватися набір 

Świadectwo matury zdanej poza Polską  Атестат зрілості виданий за межами Польщі 

 



7. Krok 1. Dane osobowe: Крок 1. особисті дані: 

*поле є обов'язковим 

 

 

Іноземці, прийняті на навчання на підставі міжнародних договорів та 

на підставі рішення уповноваженого міністра 

Іноземець, який користується тимчасовим захистом на території 

Республіки Польща 

Іноземець зі статусом біженця на території Республіки Польща 

Іноземець, якому надано дозвіл на проживання на території 

Республіки Польща на певний термін через обставини, вказвні в Уставі 

про іноземців від 13 червня 2003 р. – у статті 53.1 пункти 7, 13 та 14  

Іноземець, якому надано дозвіл на проживання довгострокового 

резидента Європейського Союзу на території Республіки Польща 

Іноземець, якому надано дозвіл на поселення 

Член сім'ї трудового мігранта, який є громадянином країни-члена ЄС 

або ЄАВТ і працює / працював у Польщі 

інший 

Громадянин країни-члена ЄС, держави-члена Угоди про Європейську 

економічну зону 

Працівники-мігранти, які є громадянами країни-члена ЄС або ЄАВТ 



1. Nazwisko  (Прiзвище) 

2. Nazwisko rodowe (прізвище) 

3. Pierwsze imię  (Iм'я) 

4. Pozostałe imiona (Середнє ім'я) 

5. Płeć (Стать) 

6. Data urodzenia (Дата народження) 

7. Miejsce urodzenia (Місце народження) 

8. Kraj urodzenia (Kаїна народження) 

9. Niepełnosprawność (Iнвалідність) 

10. Rodzaj niepełnosprawności (Bид інвалідності) 

11. Stopień niepełnosprawności (Pівень інвалідності) 

12. Obcokrajowiec (Iноземець) 

13. Typ obcokrajowca (Tип іноземця) 

Wybierz: Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP   

Виберіть: Іноземці, які користуються тимчасовим захистом на території Республіки Польща 

14. Obywatelstwo (Громадянство) 

15. Polskie pochodzenie (Польське коріння) 

16. Kraj pochodzenia (Країна походження) 

17. Numer paszportu (Номер паспорта) 

18. Kraj wydania paszportu (Країна видачі паспорта) 

19. Data ważności paszportu (Термін дії паспорта) 

20. Rodzaj innego dokumentu tożsamości (Тип іншого документа, що посвідчує особу) 
Dowód osobisty (посвідчення особи) 
International ID 
Karta pobytu (Картка на проживання) 
Polski dokument podróży dla cudzoziemca (Польський проїзний документ для іноземця) 
Polski dokument tożsamości cudzoziemca (Польський документ, що посвідчує особу іноземця) 
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca (Тимчасовий польський проїзний документ для іноземця) 

21. Seria i numer innego dokumentu (Серія та номер іншого документа) 
22. Data ważności innego dokumentu tożsamości (Термін дії іншого документа, що посвідчує особу) 
23. Kraj wydania innego dokumentu tożsamości (Країна видачі іншого документа, що посвідчує особу) 
24. Czy posiadasz Kartę Polaka (У вас є карта поляка?) 
25. Numer Karty Polaka (Номер карти поляка) 
26. Data ważności Karty Polaka (Термін дії Карти поляка) 

  Poniższe dwa pola wypełnia komisja rekrutacyjna  Наступні два поля заповнює приймальна комісія 
29. Proszę o rezerwację miejsca na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej (Прошу забронювати місце у студентському житловому комплексі 

Краківського технологічного університету) 
 



8. Krok 2. Dane teleadresowe (Крок 2. Контактні дані)

 



Adres stałego zameldowania kraju pochodzenia (Адреса постійного місця проживання країни походження) 
1. Ulica (вул) 

2. Nr domu (номер будинку) 

3. Nr lokalu (номер квартири) 

4. Kraj (Країна) 

5. Kod pocztowy (поштовий код) 

6. Miejscowość (Місто) 

7. Miasto/wieś (Місто/ село) 

Adres do korespondencji (Адреса для кореспонденції) 

Zaznacz jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres stałego zameldowania  

(Поставте галочку, якщо адреса кореспонденції збігається з адресою постійного проживання) 

8. Ulica (вул) 

9. Nr domu (номер будинку) 

10. Nr lokalu (номер квартири) 

11. Kraj (Країна) 

12. Kod pocztowy (поштовий код) 

13. Miejscowość (Місто) 

14. PESEL 

15. Telefon (Телефон) 

16. Telefon 2. (Телефон 2.) 

17. E-mail 

18. Imię osoby kontaktowej w nagłych wypadkach (Ім’я контактної особи для екстрених випадків) 

19. Nazwisko osoby kontaktowej w nagłych wypadkach (Прiзвище контактної особи для екстрених випадків) 

20. E-mail osoby kontaktowej w nagłych wypadkach (E-mail контактної особи для екстрених випадків) 



9. Krok 3. Dotychczasowa edukacja (Крок 3. Освіта поки що)

 
 

1. Nazwa szkoły średniej zagranicznej (Назва середньої школи) 

2. Rok ukończenia szkoły średniej (Рік закінчення середньої школи) 

3. Numer świadectwa dojrzałości (Номер свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти) 

4. Nazwa organu wystawiającego świadectwo dojrzałości (Назва органу, що видав свідоцтво про освіту) 

5. Data wydania świadectwa dojrzałości (Дата видачі свідоцтва) 

6. Miejsce wydania świadectwa dojrzałości (nazwa miejscowości) (Місце видачі свідоцтва (назва  населеного пункту) 

7. Kraj wydania świadectwa dojrzałości (Країна видачі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти) 

Czy chcesz uczestniczyć w bezpłatnym kursie przygotowawczym (w języku ukraińskim) do egzaminu wstępnego z matematyki? Kurs odbędzie się w dniach 20-24 

czerwca 2022 r. w formie stacjonarnej lub online. Egzamin z matematyki odbędzie się 11 lipca 2022 r. W odpowiedzi koniecznie proszę zaznaczyć preferowaną 

formę uczestnictwa w kursie przygotowawczym. (Чи хочете взяти участь у безкоштовному підготовчому курсі (українською мовою) до вступного  

іспиту  з математики? Курс відбудеться 20-24 червня 2022 року в очній або онлайн-формі. Іспит з математики відбудеться 11 липня 2022 

р. У своїй відповіді обов'язково вкажіть бажану форму участі в підготовчому курсі. 

  



10. Krok 4. Fotografia do legitymacji (Крок 4. Фото для ID) 

 
 

1. Czy chcesz ubiegać się o legitymację studencką sprzężoną z Krakowską Kartą Miejską? Uprawnia do zniżek na przejazdy komunikacją miejską 
i państwową (PKP) oraz zniżek na zakup biletów do muzeów. Jednorazowy koszt legitymacji wynosi tylko 22 zł. 

Чи хочете подати заявку на студентський квиток у поєднанні з Краківскою Міською Карткою? 

Він дає право на знижки на проїзд у міському та громадському транспорті (PKP) та знижки на купівлю квитків до музеїв.  

 Oдноразова вартість студентського квитка становить лише 22 злотих. 

 

   
Załącz zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- piksele 

Прикріпіть фотографію у форматі JPG розміром 236x295 пікселів +/- 3 пікселі 

Fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Powinna być taka sama, jak fotografia składana w 
komplecie dokumentów. 

Фотографію необхідно зробити відповідно до вимог, що застосовуються при виготовленні паспорту. Вона повинна бути така  ж, 

як фотографія, подана в комплекті документів. 

Załączenie zdjęcia jest obowiązkowe. 

Прикріплення  фотографії є обов'язковим. 

 
  



11. W poniższym polu wpisz ocenę z matematyki podaną na Twoim świadectwie matury zdanej poza Polską. Zostanie ona następnie zweryfikowana przez Komisję ds. 
Rekrutacji Cudzoziemców na podstawie przedłożonego przez Ciebie świadectwa. 

 

 
 

przedmiot / wymaganie rekrutacyjne 
предмет / вимоги при прийомі 

poziom 
рівень 

forma / typ 
форма / вид 

ocena/wynik% 
оцінка/результат%   

Złożenie dokumentów 
Подання документів 

   

Matematyka 
Математика 

 pisemny 
написаний 

 

 
Wybierz lektoraty / znajomość języka obcego: Виберіть мовні курси / знання іноземної мови: 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez PKPZJP jako Obcego сертифікат про знання польської мови як іноземної виданий PKPZJP 

potwierdzenie z PK dotyczące przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego підтвердження від Краківської Політехніки щодо підготовки та рівня знання польської мови 

świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty атестат зрілості виданий у польській системі освіти 

ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim  закінчення середньої школи з польською мовою навчання за кордоном   

zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim сертифікат про закінчення річного підготовчого курсу до навчання польською мовою 

  



12. Wymagane dokumenty i kierunek alternatywny Необхідні документи та альтернативний напрямок 

 

ІНФОРМАЦІЯ: 

Персональну анкету можна роздрукувати, натиснувши кнопку «роздрукувати документи» нижче. Роздрук стане можливим після затвердження фотографії 

кандидата Приймальною Комісією. 

Необхідні документи в електронному вигляді можна прикріпити, натиснувши кнопку «прикріплені документи» нижче. 

 

додані документи 

вкажіть альтернативний напрямок / вкажіть альтернативну спеціальність 

До 8 липня 2022 року необхідно оплатити вступний внесок. Для цього увійдіть в систему реєстрації за допомогою UID і пароля, перейдіть на 

вкладку «Платежі», де є два номери банківських рахунків: оплата в євро або оплата в польських злотих. Ви самі вирішуєте, в якій валюті будете 

платити. 

Do 8 lipca 2022 należy opłacić rekrutację. W tym celu zaloguj się do systemu rekrutacyjnego za pomocą UID oraz hasła, wejdź w zakładkę „Płatności” gdzie 

podane są dwa numery kont bankowych: dla opłaty w Euro lub opłaty w polskich złotych. Ty decydujesz w jakiej walucie zapłacisz. 


