
Навучанне беларусаў Польшчы 
ў вышэйшых навучальных 

установах Рэспублікі Беларусь 



Вышэйшыя навучальныя 
ўстановы Рэспублікі Беларусь 



Вышэйшыя навучальныя 
ўстановы ў лічбах 

- сярод 52 беларускіх ВНУ: 34 універсітэты,      
9 акадэміяў, 9 інстытутаў 
 

- 313,3 тыс. студэнтаў, з якіх 290,9 тыс. 
навучаюцца ў дзяржаўных ВНУ, 22,4 тыс. –    
у прыватных  
 

- 354 студэнты на 10 тыс. грамадзян 

 
 



Вядучыя ВНУ, міжнародныя рэйтынгі 
найбуйнейшы ВНУ Беларусі, №2 у СНД, Грузіі, Латвіі, Літве і Эстоніі, 
уваходзіць у 2% найлепшых ВНУ свету па міжнародных рэйтынгах 
Webometrics (487 месца, Варшаўскі - 401), QS, THE;  
26 факультэтаў, 74 спецыяльнасці, 30 тыс. студэнтаў.  

Беларускі нацыянальны 
тэхнічны ўніверсітэт Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

інфарматыкі і радыёэлектронікі 

Беларуская дзяржаўная 
акадэмія музыкі Гродзенскі дзяржаўны 

ўніверсітэт ім.Я.Купалы 

Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт 



Найбольш папулярныя, цікавыя і 
запатрабаваныя спецыяльнасці 
- Інфарматыка, праграмаванне, IT 
(экспарт паслуг у 2017 г. ПВТ склаў больш 1 млрд. долараў, 30 тыс. 
супрацоўнікаў, 
з 28 сакавіка дзейнічае новы дэкрэт Прэзідэнта «Аб развіцці 
лічбавай эканомікі» - мэта стварэнне IT-дзяржавы,  
зарплата праграмістаў у сярэднім у 4 разы вышэй, чым у краіне 
ўвогуле) 
- Атамная энергетыка 
(у 2019 г. будзе запушчаны 1 энергаблок Беларускай АЭС, у 2020 г. – 
другі энергаблок) 
- Медыцына  
(стаматалогія, фармацыя) 
- Бізнэс-адміністраванне 

 
 



Умовы прыёму на вучобу  
ў 2018/2019 навучальным годзе 
На падставе міжурадавага пагаднення паміж 
Беларуссю і Польшчай аб супрацоўніцтве ў сферы 
адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе у ВНУ 
Рэспублікі Беларусь могуць быць прынятыя асобы, 
якія належаць да беларускай меншасці: 
- 18 асобаў на поўны курс навучання па 

адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі  
I ступені (спецыяліст з вышэйшай адукацыяй); 

- 2 асобы па адукацыйнай праграме вышэйшай 
адукацыі II ступені (магістратура) 



Чаму варта 

- залічэнне ў ВНУ без уступных экзаменаў (на 
падставе асабовых спраў кандыдатаў); 

- бясплатнае навучанне; 
- пражыванне ў інтэрнаце (кошт як для грамадзян 

Беларусі – ад 20 рублёў (~40 zł.) у месяц); 
- вучэбная стыпендыя (памер залежыць ад 

атрыманых балаў і профілю адукацыі, макс. каля 
300 рублёў (~600 zł.)); 

- медыцынскае абслугоўванне згодна з беларускім 
заканадаўствам; 



Патрабаванні да кандыдатаў 

- пацвярджэнне прыналежнасці да беларусаў 
Польшчы (пасведчанне аб нараджэнні кандыдатаў 
ці аднаго з яго бацькоў або іншы дакумент, які 
пацвярджае наяўнасць культурных і духоўных 
сувязей з беларускай дзяржавай); 

- асабовая справа з пералікам дакументаў, 
прадугледжаных беларускім заканадаўствам 
(перакладзеныя на беларускую або рускую мову і 
завераныя натарыяльна); 

- пацвярджэнне валодання беларускай мовай ў 
парадку, прадугледжаным беларускім 
заканадаўствам;  



Алгарытм дзеянняў кандыдата  
крок за крокам 

Крок 1. Вызначыцца з канкрэтнай установай 
вышэйшай адукацыі і спецыяльнасцю 

Сайт Адукацыя ў Беларусі для замежных грамадзян - 
http://studyin.edu.by або сайты канкрэтных вну 

Увага: Для беларусаў Польшчы на адну спецыяльнасць (ці на 
адзін профіль адукацыі для ўстаноў медыцынскага, ваеннага, 
спартыўнага, мастацкага і музычнага профіляў) – залічваецца 
не больш як 2 асобы 

http://studyin.edu.by/


Алгарытм дзеянняў кандыдата  
крок за крокам 

Крок 2. Да 10 мая 2018 г. паінфармаваць 
Пасольства Беларусі ў Варшаве аб 
зацікаўленасці навучання ў вну Рэспублікі 
Беларусь, указаць абраную ўстанову 
вышэйшай адукацыі і спецыяльнасць 
 
Крок 3. Падрыхтаваць асабовую справу, якая 
павінна быць атрымана Міністэрствам 
адукацыі Беларусі да 12 ліпеня 2018 г.  



Настрыфікацыя дыпломаў 
беларускіх ВНУ у Польшчы 

Згодна з польскім заканадаўствам, сцвярджэнне 
раўнацэннасці дыпломаў і навуковых ступеняў, атрыманых у 
Рэспубліцы Беларусь пасля 29.09.2005, магчыма толькі пасля 
правядзення настрыфікацыі. Але існуе магчымасць т.зв. 
прызнання для акадэмічных мэтаў (каб, напрыклад, 
працягваць навучанне ў Польшчы пасля беларускага ВНУ). 
 
Дадзенае патрабаванне тычыцца не толькі Беларусі і т.зв. 
«усходніх краін» (Арменія, Расія, Украіна, Казахстан, Малдова) 
але і для некаторых краін-членаў Еўрасаюзу (Харватыя, 
Румынія), а таксама Македоніі, Сербіі, Чарнагорыі, Босніі і 
Герцагавіны. Акрамя таго, настрыфікацыя неабходна для 
вызначэння раўнацэннасці дыпломаў ўрача, стаматолага, 
фармацэўта і іншых медработнікаў з Чэхіі. 



Пытанні і дыскусія 

ul. Wiertnicza 58 
02-952 Warszawa 
тэл. 022 742 09 81  

Юрэвіч Ілона Ўладзіміраўна 
e-mail: poland.ckb@mfa.gov.by 

http://poland.mfa.gov.by/ 
https://www.facebook.com/ckb.warszawa 

https://twitter.com/BelarusEmbPol  
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