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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Akademia Pomorska w Słupsku – największa uczelnia publiczna w subregionie
środkowopomorskim z prawie 50-letnią tradycją, uprzejmie zaprasza do podjęcia studiów w
swoich murach.
Słupsk leży jedynie 18 km od Morza Bałtyckiego, jest regionem bogatym
przyrodniczo, a jednocześnie zapewnia wszelkie udogodnienia 100-tys. miejscowości (opieka
medyczna, teatr, kina, obiekty sportowo-rekreacyjne), przy jednoczesnym zachowaniu
spokojnego i niedrogiego trybu życia.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby z Kartą Polaka mają prawo do
studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tj. studia są bezpłatne i można
ubiegać się o stypendium naukowe i socjalne (potrzeba posiadania poświadczenia zarobków
we wspólnym gospodarstwie domowym; kwota stypendium socjalnego: ok. 125-250 euro/m-c)
Osoby bez Karty Polaka mogą studiować na zasadach odpłatności: ok. 450-550
euro/semestr (Rektor na wniosek kandydata-studenta może obniżyć kwotę).
Akademia posiada także akademiki i stołówkę uczelnianą – koszty utrzymania (nocleg
+ wyżywienia) średnio może wynieść 200 euro;
Transport z Mińska do Słupska jest możliwy, m.in. autokarem (lina Ecolines): Mińsk
– Białystok (godz. 13.00-19.30), Białystok – Kołobrzeg (przez Słupsk; PKS; godz. 20.006.45).
Poniżej podajemy także kierunki kształcenia oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy na studia na naszą Uczelnię!
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 Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Dokumenty w 1 etapie naboru można wysłać na adres mailowy: rekrutacja@apsl.edu.pl
lub pocztowy:
Akademia Pomorska w Słupsku - Biuro Rekrutacji
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk, Polska
1. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (kopia lub skan);
2. Paszport. Pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
3. Dokument potwierdzający wykształcenie
Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski
przez tłumacza przysięgłego, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą - świadectwo
ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami – w przypadku aplikowania na studia I
stopnia i dyplom ukończenia studiów – w przypadku aplikowania na studia II stopnia.
4. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – (możliwe także bezpłatne
udział w egzaminie językowym na Terenia Akademii)
5. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie z informacją o
braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku wraz z tłumaczeniem
na język polski – jeżeli zaświadczenie wydane jest w innym języku niż w polski
6. 1 fotografia w formie elektronicznej
7. Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta – jeśli dotyczy
8. Dowód wniesionej opłaty za studia (jeśli bez Karty Polaka)
9. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej

Wszelkie szczegółowe informacje są
www.rekrutacja.apsl.edu.pl
lub pod nr telefonu +48 59 84 05 940/936

dostępne

na

stronie

internetowej

Kierunki kształcenia:
Administracja
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni*
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
(kierunek inżynierski)
fizyka techniczna
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Fizjoterapia

Fizyka techniczna (kierunek
inżynierski)
Geografia
Historia
Kosmetologia
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zdrowie publiczne

*Kierunek otworzony po uzyskaniu zgody Ministerstwa
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