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Поморська академія в Слупську в рамках пакету допомоги Україні 

заявляє: 

Для студентів 

➢  Створення тимчасового WELCOME POINT, де студенти отримають необхідну 

інформацію та допомогу  

вул. Boh. Westerplatte 64, поверх. IV, кабінет 506; пн.- пт.  8.00-15.00 

➢ Створення підсторінки, присвяченої поточній інформації про підтримку України: 

www.apsl.edu.pl/Ukraina 

 

НАВЧАННЯ 

➢ Mожливість продовжити навчання в нашій Академії, включаючи формальні та 

соціальні послуги в рамках наступних областей: 

 
❖ ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ: 

• автоматичне надання академічної відпустки для студентів, які не змогли 

розпочати навчання протягом літнього семестру; 

• автоматичне продовження терміну здачі дипломної роботи; 

• можливість зміни графіків навчання за обраними напрямками-перенесення 

занять на наступний семестр / семестри; 

 

• зниження плати за навчання на 50% та отримання допомоги; 

• звільнення від плати за гуртожиток до червня 2022 року1 

• відшкодування різниці в сумі за навчання, якщо ви вже заплатили повну 

плату; 

• повернення всієї суми за навчання, якщо студент не приїхав в Академію. 

 
❖ ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ В РАМКАХ СЕМЕСТРОВОГО ОБМІНУ 

• звільнення від плати за гуртожиток до червня 2022 року.; 

• можливість вступу в Академію на стаціонарне навчання у вигляді 

перенесення на прохання студента 

 

                                                           
1 для студентів, які здійснюють  навчання на Подвійному Дипломі безкоштовно в рамках проекту SOA 

(спец.  Фізика технічна, охоронa середовища) - зниження плати за гуртожиток до червня 2022 року на 50% 

2 за винятком медичних спеціальностей, польської філології, дошкільної та шкільної педагогіки, а також 

педагогічних напрямків на другому ступені 
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❖ ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

• Прийом на навчання за переведенням, у тому числі: 

o звільнення від плати за навчання в даному навчальному році; 

o безкоштовне проживання до червня 2022 при наявності місць в 

студентських будинках; 

o про соціально-стипендіальну підтримку (стипендії, допомоги) відповідно 

до існуючих правил та після виконання формальних вимог. 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА 

• психологічна підтримка; 

• прискорений курс польської мови; 

• юридична допомога-чергування співробітників Академії-юрисконсультів; 

• Акція  – „Zawieś” posiłek; 

• Акція „Szafa od serca” – збирання одягу, невеликої побутової техніки, 

електронного обладнання; 

• підтримка в пошуку роботи. 

 

Для академічного персоналу 

• можливість працевлаштування за програмою profesor wizytujący;  

• можливість участі в програмі стажування-(прийом українських вчених до 

дослідницьких груп в рамках досліджень Поморської Академії); 

можливість розміщення в межах наявних ресурсів академічного гуртожитку. 

Для біженців (як для студентів, співробітників українських вузів, так і всіх 

потребуючих) 

• проведення занять з вивчення польської мови; 

• підтримка в пошуку роботи; 

• психологічна підтримка; 

• інтегративна діяльність. 

 

Для осіб, які проживають на території України 

• волонтерська діяльність на благо України , в тому числі збір речей; 

• передача Поморською Академією гігієнічних і медичних пакетів. 


