Dokumenty wymagane od cudzoziemców ubiegających się
o przyjęcie na studia na podstawie decyzji rektora

1. Cudzoziemcy ubiegający

się o przyjęcie na studia, studia podyplomowe, kursy

dokształcające i szkolenia składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów w języku angielskim zgodnie ze wzorem
ustalonym przez uczelnię,
2) oświadczenie cudzoziemca w wersji polsko – angielskiej zgodnie ze wzorem ustalonym przez
uczelnię,
3) kopię paszportu potwierdzoną przez uczelnię (w celu poświadczenia przez uczelnię
cudzoziemiec przedkłada do wglądu paszport),
4) dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarach: 35 mm x 45 mm, bez
nakrycia głowy, na jasnym tle wraz z wersją elektroniczną, przy czym zdjęcie w wersji
elektronicznej winno być identyczne ze zdjęciem w wersji papierowej,
5) kopię wizy lub karty pobytu, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poświadczone przez uczelnię (w celu poświadczenia przez
uczelnię cudzoziemiec przekłada do wglądu odpowiedni dokument),
6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
wybranym kierunku studiów i formie kształcenia (w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie
zostało wydane w języku innym niż język polski lub angielski, cudzoziemiec składa
tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język polski lub angielski),
7) kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, albo potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia poświadczone przez uczelnię (w celu poświadczenia przez uczelnię cudzoziemiec
przedstawia do wglądu odpowiedni dokument),
8) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, wymienionego w załączniku
nr 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, lub kopie dokumentów
potwierdzających znajomość języka obcego w postaci świadectw, dyplomów lub innych
dokumentów potwierdzających ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której
zajęcia były prowadzone w języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia
w uczelni (jeżeli dotyczy),

9)

kopię potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez uczelnię
oraz opłaty za studia,

10)

dokument

potwierdzający

posiadane

wykształcenie

(w

przypadku

dokumentów

obcojęzycznych wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego):
a) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia –
zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za
granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego
typu, w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo,
uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych
uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej,
za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, lub
uprawniający

do

podjęcia

takich

studiów

na

terytorium

- za

Rzeczypospolitej

Polskiej,
b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe – dyplom ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskany w Polsce, albo zalegalizowany lub opatrzony apostille
dyplom

lub

stopnia,

inny

albo

równorzędny
pierwszego

dokument

jednolitych
z

lub

ukończenia

studiów

odpowiednim
drugiego

studiów

magisterskich

polskim

stopnia,

pierwszego

albo

za

granicą,

dyplomem

lub

uznany

ukończenia

jednolitych

studiów

drugiego
za

studiów

magisterskich,

zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów
z

postępowania

nostryfikacyjnego,

albo

uznany,

na

podstawie

umowy

międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów

pierwszego

lub

drugiego

stopnia,

albo

jednolitych

studiów

magisterskich, lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11) w przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą,
o których mowa w ust. 10, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest
zobowiązany

przedstawić

zaświadczenie

stwierdzające

równorzędność

z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów
wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,
a w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od cudzoziemca, również w terminie
późniejszym ustalonym przez rektora.

12)

dyplom

wydany

przez

uprawnioną

uczelnię

działającą

w

systemie

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy
Gospodarczej (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzający ukończenie:
a) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata
-

potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia

na poziomie studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie
wykształcenia na poziomie studiów drogiego stopnia,
c) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej
Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli
jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia
w kraju wydania.

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia,

studia podyplomowe, kursy

dokształcające i szkolenia przed złożeniem dokumentów, zobowiązani są zarejestrować się
na stronie uczelni w systemie elektronicznym.

