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Nuolaidos

Studentams iki 26 metų amžiaus Lenkijoje taikomos nuolaidos įsigyjant daugelio viešojo 
transportų rūšių bilietus (nuolaidos dydis skiriasi priklausomai nuo aplinkybių, suteikiančių 
teisę į nuolaidą):
    valstybiniai geležinkeliai – 51% nuolaida bilietams keliauti 2-ąja klase visais traukiniais, 
išskyrus  „EuroCity“; būtina pateikti galiojantį Lenkijos aukštojo mokslo institucijos išduotą 
studento pažymėjimą; 
   savivaldybės transportas – dažniausiai taikoma 50% nuolaida; būtina pateikti galiojantį 
Lenkijos Respublikos studento pažymėjimą (kartais – Tarptautinį studento pažymėjimą – ISIC). 

Apgyvendinimas

Studentai gali gyventi bendrabutyje arba privačiai nuomotis kambarį. Paprastai gyventi 
bendrabutyje pigiau, tačiau būtina iš anksto teikti paraišką bendrabučio kambariui gauti. 

Darbas

Studentai, atvykę iš ES/EEE, turi teisę dirbti Lenkijoje. Studentai, atvykę iš už ES/EEE 
ribų, privalo gauti leidimą dirbti, kuris ne ES piliečiams suteikiamas tik tuo atveju, jei nė 
vienas kitas ES pilietis nepageidauja užimti esamos laisvos darbo vietos.

Sveikatos priežiūra

Norėdami pasinaudoti nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lenkijoje, studentai, 
atvykę iš ES/EEE, privalo turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuria turėtų 
pasirūpinti savo gimtojoje šalyje. Studentams, atvykusiems iš už ES/EEE ribų, reikėtų 
įsigyti privatų sveikatos draudimą. Daugiau informacijos rasite: www.nfz.gov.pl

Lenkijos Respublikos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo ministerija www.nauka.gov.pl
Lenkijos institutas Vilniuje: www.lenkijosinstitutas.lt
Švietimo sistemos plėtros fondas (FRSE) www.frse.org.pl 
Lenkijos Respublikos akademinių institucijų rektorių konferencija (KRASP) www.krasp.org.pl

STUDIJOS SEKMEI
STUDIJUOK IR ATRASK 

  Lenkija yra šeštoji pagal dydį ir viena iš sparčiausiai 
augančių ekonomikų ES erdvės narė.

  Tai viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų ES 

  Europos Sąjungos narė nuo 2004 metų

  Gyventojų skaičius viršija 38 milijonus

  Šengeno erdvės narė nuo 2007 metų

  Lenkijos akademinės institucijos konkuruoja su pas-
aulyje pripažintais švietimo centrais

  Daugiau negu 450 aukštojo mokslo institucijų

  Lenkijos universitetai siūlo daugiau negu 200 įvairių 
sričių studijų programų 

  Daug įvairių studijų programų dėstoma anglų kalba

  Lenkijoje yra 1,7 milijono studentų

ATVYK i LENKIJA – 

ATRASK EUROPA
LENKIJA



Tarptautinio studento
trumpas vadovas po Lenkiją

Aukštojo mokslo įstaigos Lenkijoje
siūlo šias galimybes mokytis:

 

Studijų programos

Studijų Lenkijoje kaina

Egzaminai ir vertinimas

 

Mėnesio gyvenimo išlaidos: 
studentui Lenkijoje pragyventi vidutiniškai reikia 300 – 700 EUR per mėnesį.

 GYVENIMO IŠLAIDOS

 Aukštasis mokslas Lenkijoje

Lenkijos
studijų
programų
struktūra

 

BENDRABUTIS

6 EUR / KG

30 EUR

0,5 EUR / 1,5 LT 0,8 EUR

12 EUR / 7 EUR

0,6 EUR

0,8 EUR

PRIVAČIAI NUOMOJAMAS KAMBARYS ELEKTRA IR DUJOS MĖNESIO BILIETAS VISA KAINA KIRPIMAS (MOTERŲ / VYRŲ)

PIETŪS VALGYKLOJE KAVOS PUODELIS KAVINĖJE ALUS BARE BILIETAS Į KINĄ DUONA

KUMPIS SŪRIS MINERALINIS VANDUO PIENAS OBUOLIAI

-

1 pakopa

2 pakopa

3 pakopa

80-240
 
ECTS

0-120 ECTS

LICENCJAT/IN YNIER

(PhD)

270-360 ECTS

Ilgosios studijos
Lenkijos bakalauro laipsnio 

atitikmuo

BRANDOS ATESTATAS
(ar atitikmuo)

MAGISTRO STUDIJOS
MAGISTRO STUDIJOS

Lenkija buvo viena iš 29 šalių, 1999 metais pasirašiusių Bolonijos deklaraciją. Nuo tada 
Lenkijos aukštojo mokslo sistemoje buvo įgyvendinta daug pokyčių, siekiant užtikrinti, kad ji 
atitiktų Bolonijos proceso gaires. Šiandien Lenkijos aukštojo mokslo institucijoms pagal 
įstatymus privalu turėti įsidiegus trijų pakopų studijų sistemą, ECTS ir diplomų priedus. 
Dabar Lenkija siekia galutinai įsidiegti Nacionalinę kvalifikacijų sąrangą. Lenkijoje studentai 
gali rinktis studijuoti universitetinėse aukštojo mokslo institucijose arba neuniversitetinėse 
aukštojo mokslo institucijose (kurios nesuteikia daktaro laipsnio). Abiejų tipų aukštosios 
mokyklos siūlo įvairių akademinių disciplinų studijų programas.

  pirmosios pakopos studijos     po kurių įgyjamas profesinis laipsnis licencjat (bakalauro 
laipsnio atitikmuo), 3–4 metai studijų     po kurių įgyjamas profesinis laipsnis inżynier 
(pažodžiui – inžinierius, bakalauro laipsnio atitikmuo), 3–4 metai studijų; 
  antrosios pakopos studijos trunka 1,5–2 metus, o po jų įgyjamas magistro laipsnis ar kitas   
magistro laipsnio atitikmuo; jo gali siekti baigusieji pirmosios pakopos studijas;
  nepertraukiamos studijos (arba vienos pakopos laipsnį suteikiančios studijos) trunka 
4,5–6 metus, o po jų įgyjamas magistro laipsnis ar kitas magistro laipsnio atitikmuo; 
  trečiosios pakopos studijos – tai doktorantūros programos, kurias siūlo aukštojo mokslo 
ir kai kurios mokslinių tyrimų institucijos (dažniausiai Lenkijos mokslų akademija).

Dieninės studijos (lenkų kalba) valstybinėse aukštojo mokslo institucijose yra nemokamos 
Lenkijos piliečiams ir užsieniečiams, kurie Lenkijoje pradėjo studijuoti Lenkijos piliečiams 
taikomomis sąlygomis. Šiai kategorijai priskiriami ES/EEE piliečiai ir studentai, turintys Lenko 
kortą (Karta Polaka). Visi kiti užsieniečiai už studijas moka mokestį, kuris negali būti mažesnis 
negu:
   2 000 EUR už metus profesinių studijų, magistro ar podiplominių studijų; 
   3 000 EUR už metus daktaro, podiplominių ar specialybės studijų, mokslinės, meninės, 
specialiosios ar habilitacijos stažuotės; 
   3 000 EUR už metus profesinių ir pameistrystės kursų; 
   2 000 EUR už metus kalbų kursų, įskaitant ir kursus, skirtus pasirengti studijuoti lenkų 
kalba.
Privačios aukštojo mokslo įstaigos nustato savus studijų įkainius. Mokestis už studijas 
privačioje institucijoje svyruoja nuo 2000 iki 6 000 EUR per metus ir priklauso nuo konkre-
čios institucijos ir studijų programos (mokestis už medicinos ir verslo magistro studijas yra 
apie 8 000 – 12 000 EUR per metus). 

Daugelis Lenkijos aukštojo mokslo institucijų siūlo kursus užsienio kalbomis, dažniausiai 
anglų kalba. Daugiau informacijos apie užsienio kalbomis dėstomas studijų programas rasite 
čia: www.go-poland.pl • www.krasp.org.pl.

Pirmoji einamųjų akademinių metų egzaminų sesija (sesja) vyksta vasario mėnesį. Ji paprastai 
prasideda sausio pabaigoje pasibaigus paskaitoms. Sesijos metu studentai laiko egzaminus 
raštu ir žodžiu (egzaminy).

Tarp pirmosios sesijos ir vasaros semestro studentų laukia dviejų savaičių žiemos 
atostogos. Vasaros semestras tęsiasi iki birželio antrosios pusės, kai prasideda 
antroji egzaminų sesija.

Norėdamas sėkmingai užbaigti semestrą, studentas privalo gauti teigiamus visų konkretaus 
semestro dalykų vertinimus, nepriklausomai nuo vertinimo formos (įskaitant projektus, 
stažuotes ir t.t.). Dažniausiai vertinama pagal šią skalę: labai gerai (5), gerai su pliusu (4+ 
arba 4,5), gerai (4), patenkinamai su pliusu (3+ arba 3,5), patenkinamai (3), neišlaikyta 
(2) (daugiau informacijos apie konkrečios aukštojo mokslo institucijos taikomą vertinimo 
skalę rasite naujausiame ECTS kursų kataloge).


