Інформація для студентів-іноземців, які приїхали на навчання в Collegium
Polonicum з країн, що не є членами Європейського Союзу (ЄС),
охочих подати заяву про зниження або звільнення від плати за навчання
Згідно з польським законодавством студенти, які навчаються в Університеті ім. Адама
Міцкевича в Познані, зобов'язані платити за навчання в залежності від еквівалента
вартості навчання у цьому Вузі.
Ректор університету ім. Адама Міцкевича може звільнити студента від плати за навчання
або зменшити плату у випадку важкої фінансової ситуації студента, перш за все в
ситуації, коли забезпечення сім'ї знаходиться на досить низькому рівні. Плата за навчання
залежить від розміру доходу, що припадає на кожного члена сім'ї студента. У широкому
розумінні ця плата залежить від розміру доходу, що припадає на студента, на дружину
або чоловіка студента, а також на неповнолітніх дітей, що перебувають на утриманні
студента або його дружини/чоловіка; на дітей, які здобувають освіту, якщо їм ще не
виповнилося 26 років або ж 26 років дитині виповнюється в останній рік навчання
студента, тоді до моменту коли їй виповниться 26 років; на дітей-інвалідів незалежно від
віку, батьківства, юридичної або фактичної форми опіки над ними студента; а також на
неповнолітніх дітей, що знаходяться на утриманні інвалідів; на дітей, що знаходяться на
утриманні інваліда і які здобувають освіту, коли їм ще не виповнилося 26 років або ж 26
років дитині виповнюється в останній рік навчання студента, тоді до моменту, коли їй
виповниться 26 років; дітей з обмеженими можливостями незалежно від віку. Основною
умовою є спільне проживання і ведення спільного домашнього господарства.
Наступна таблиця демонструє мінімальний рівень плати за навчання (сума в EUR), для
студентів-іноземців, які приїхали на навчання в Collegium Polonicum з країн, що не є
членами ЄС, в залежності від річного доходу на кожного члена сім'ї.
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Перелік документів, необхідних студенту-іноземцю для підтвердження свого
матеріального та соціального становища:
заява про звільнення від плати за навчання або її зниження;
документи, що показують матеріальне становище студента, у тому числі:
o довідка з відповідного податкового органу або з місця роботи про доходи за
останній закритий фінансовий рік (для кожного працюючого члена сім'ї);
o довідка про навчання з школи або університету, якщо у студента є брат або
сестра, що навчаються і спільно з ним проживають;
o інші документи, які підтверджують матеріальне становище студента і членів
його сім'ї (наприклад, рішення про виплати аліментів).
Ректор університету ім. Адама Міцкевича може прийняти рішення про звільнення студента
від плати за навчання або зменшити плату за навчання також з інших причин, ніж ті, що
випливають зі складної фінансової ситуації сім'ї. Зокрема, у разі прийняття студента на
навчання на ще одну спеціальність. У цьому випадку студент зобов'язаний подати
відповідним чином обґрунтовану і документально засвідчену заяву.

