
 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O ZAGRANICZNYM DYPLOMIE 

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНОЗЕМНИЙ ДИПЛОМ 

 
 

Інформація про заявника Адреса в Польщі, на яку буде надіслано лист 
з відповіддю 

Ім’я:  

 

Прізвище:  

 

Ел.адреса: 

 

Телефон: 

Назва1): 

 

Вулиця:  

Номер будинку: 

Номер квартири: 

Поштовий індекс: 

Місто: 

Пошта: 

1) Тільки для установ 

 

Документ, який подається для визнання 

Назва документа2): 

Країна видачі: 

Назва установи, що видала документ3): 

Присвоєне звання/ступінь/кваліфікація4): 

Напрямок навчання/спеціалізація: 

Рік початку навчання (якщо вказано): 

Рік закінчення навчання (якщо вказано): 

Дата видачі документа (день/місяць/рік):  

Мета визнання документа в Польщі:  

Додаткова інформація: 

 

2) наприклад: диплом, свідоцтво, декрет, транскрипт, тимчасове свідоцтво 
3) i 4) українською мовою; оригінальною мовою (латинський алфавіт) або транслітерація, якщо назва установи 

або присвоєне звання/ступінь/кваліфікація зазначені в документах не українською мовою 

 

Попередній документ про освіту 

Назва документа5): 

Країна видачі: 

Назва установи, що видала документ6): 

Присвоєне звання/ступінь/кваліфікація7): 



Напрямок навчання/спеціалізація: 

Рік початку навчання (якщо вказано): 

Рік закінчення навчання (якщо вказано): 

Дата видачі документа (день/місяць/рік):  

Мета визнання документа в Польщі:  

Додаткова інформація: 

5) наприклад: диплом, свідоцтво, декрет, транскрипт, тимчасове свідоцтво, атестат про закінчення середньої 

школи 
6) i 7)  українською мовою; оригінальною мовою (латинський алфавіт) або транслітерація, якщо назва установи 

або присвоєне звання/ступінь/кваліфікація зазначені в документах не українською мовою 

 

Зазначте 
„x” 

Список доданих документів 

 Засвідчена копія диплома або іншого документа, щодо якого надається визнання 8) 

 Засвідчена копія офіційної виписки, додатка до диплома чи іншого документа, 
виданого разом з дипломом, щодо якого надається визнання 9) 

 Kсерокопія попереднього документа про освіту 

 Ксерокопія офіційної виписки, додатка до диплома чи іншого документа, виданого 
разом з попереднім документом про освіту (стосується вищої освіти) 

 Ксерокопія сертифікованого перекладу документів на польську мову (у випадку 
оформлення документів іншою мовою, ніж: англійська, німецька, іспанська, 
російська, українська) 

 Ксерокопія паспорта/ID-картки 

 Ксерокопія документа, що підтверджує зміну прізвища (якщо диплом або інший 
документ виданий на інше прізвище, ніж Ви маєте зараз)  

8) i 9) копія засвідчена польським нотаріусом або консулом Республіки Польщі  в країні видачі документа 

 

Заява 

Я підтверджую, що всі дані, зазначені в заяві, є правдивими. Мені відомо про кримінальну 
відповідальність за надання неправдивих свідчень або приховування правди.  

Я підтверджую, що ознайомлений з інформацією щодо обробки моїх персональних даних 
відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR). 

Я уповноважую Польське національне агентство з питань академічного обміну перевіряти мої 
документи в органах країни, що їх видала. 

 

 

Місто та дата заповнення заяви:      Підпис заявника: 

 


