ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ПРИКЛАД ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ 2015/16
Електронна реєстрація абітурієнтів на навчання І ступеня (бакалаврат) в Люблінській Політехніці в
2015/16 навчальному році розпочинається 15.04.2015 р. і буде тривати до 30.06.2015 р., лише на
напрямку Архітектура – до 10.06.2015 р.
Набір на навчання відбуватиметься на всі напрямки навчання польською мовою, згідно інформації на
сторінці www.pollub.pl, а також на окремих сторінках кожного факультету.
Додатково відкриється набір на навчання ІІ ступеня (магістратура) за напрямками Менеджмент та
Технічно-Інформатичне навчання. Дані напрямки навчання розпочнуться 1 жовтня 2015 р. За умови,
якщо набереться достатня кількісь бажаючих.

1. ВИБЕРІТЬ РЕКРУТАЦІЮ.
2015/16 - semestr zimowy ~ реєстрація для Поляків та осіб з Картою Поляка (на безкоштовне навчання)
2015/16 - semestr zimowy - obcokrajowcy studiujący na zasadach odpłatności ~ реєстрація для іноземція без
Карти Поляка (на платне навчання)

2. З РОЗГОРНУТИХ ЗАКЛАДОК ВИБЕРІТЬ ФАКУЛЬТЕТ, ФОРМУ, СТУПІНЬ НАВЧАННЯ ТА
НАПРЯМОК.
stacjonarne ~ стаціонарне навчання
niestacjonarne ~ заочне навчання
І stopień ~ бакалаврат
ІІ stopień ~ магістратура

3. ВИБЕРІТЬ ВІДПОВІДНИЙ ВИД АТЕСТАТУ.

4. КРОК 1 - ВВЕДІТЬ ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ (УВАЖНО ЗАПОВНІТЬ ВСІ ПОЛЯ
ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ).
1-2 ~ Прізвище та ім’я згідно закордонного паспорта
3 ~ Дгуге ім’я (якщо є) – не плутати з по-батькові!
4 ~ Іноземець
5 ~ Громадянство
6 ~ Країна походження
7 ~ Серія і номер закордонного паспорту
8 ~ Країна, що видала паспорт
9 ~ Дата, до якої закордонний паспорт діє
10 ~ Стать
11~ Дата народження
12 ~ Місто народження
13-14 ~ Імена батьків
15-16 ~ Контактні телефони
17 ~ Адреса електронної пошти

5. КРОК 2 - ВВЕДІТЬ ВАШІ АДРЕСНІ ДАНІ (УВАЖНО ЗАПОВНІТЬ ВСІ ПОЛЯ
ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ).
1-7 ~ Дані адреси прописки
8-14 ~ Дані адреси до кореспонденції
15 ~ Вибрати вид адміністративної одиниці (місто чи село)
16 ~ Прохання про поселення в гуртожиток на час екзамену (стосується напрямку Архітектура)
17 ~ Прохання про участь в курсі польської мови
18 ~ Місто, де розташоване Генеральне Консульство Польщі в Україні, в якому відкривається віза
(наприклад, Kijów, Charków, Lwów, Łuck, Odessa, Winnica, Mińsk)

6. КРОК 3 - ВВЕДІТЬ ДАНІ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ*
*Якщо на час реєстрації Ви ще не отримали атестат, пропустіть крок.
1 ~ Виберіть назву школи із запропонованого списку (у разі відсутності вибрати „brak na liście”)
2 ~ Місто, де закінчували школу
3 ~ Серія і номер атестата
4 ~ Дата видачі атестата
5 ~ Рік закінчення школи

7. ЗАВАНТАЖТЕ ФОТОГРАФІЮ В СИСТЕМУ

8. ВВЕДІТЬ В СИСТЕМУ ОЦІНКИ З ДОДАТКУ ДО АТЕСТАТА*
*Якщо на час реєстрації Ви ще не отримали атестат, пропустіть крок. Але потрібно пам’ятати, що
оцінки потрібно ввести до 5 липня 2015 року.
1 ~ Оцінка з мови, якою навчався в школі абітурієнт (українська)
2 ~ Іноземна мова
3 ~ Предмет на вибір
4 ~ Предмет на вибір

9. ПЕРЕВІРТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАПОВНЕНИХ ДАНИХ І ПІДТВЕРДІТЬ РЕЄСТРАЦІЮ

10. ЗАПАМ’ЯТАЙ/ЗАПИШИ СВІЙ ІДЕНТИФІКАТОР (НОМЕР NIU I ПАРОЛЬ)

11. ВХІД В СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
HTTPS://EHMS.POLLUB.PL/E-REKRUTACJA/

12. ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ І ПРИКРІПЛЕННЯ
СКАНІВ ДОКУМЕНТІВ

1 ~ Після залогування в системі натисніть “Dane kandydata”.
2 ~ Система автоматично генерує файл з усіма необхідними заявами, анкетами при натисненні
кнопки“drukuj formularz”.
3 ~ “dane osobowe wymagane na tym kierunku” – при необхідності внесення поправок до особових
даних.
4 ~ “dane rekrutacyjne” – для введення оцінок з атестату.
5 ~ Увага! Після видруку анкети і заяв, відскануй необхідні документи (додатки 1-9, 11 на
сторінці http://ua.pollub.pl/UA/page-6.html) і прикріпи в “załączone dokumenty”.

