SKŁADANIE WNIOSKÓW NA STUDIA
przez cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.
Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych
krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców studiów oraz innych form kształcenia, a także
uczestniczeniem w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w polskich uczelniach rozstrzygają przepisy art. 43
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 , z późn. zm.).
Kształcenie na studiach prowadzonych w WSEiZ jest odpłatne.
Wymagane dokumenty:
1. Cudzoziemcy lub Polacy, którzy uzyskali wykształcenie średnie poza Polską, ubiegający się o przyjęcie na studia
pierwszego stopnia muszą złożyć jeden z następujących dokumentów:
a) kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i
zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
b) kopię świadectwa, innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
c) kopię świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną
przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w
Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d) kopię świadectwa maturalnego wydanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznawanego – na
podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w
Rzeczypospolitej Polskiej.
e) cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjęci
na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli
legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
2. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:
a) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate
Organization w Genewie;
b) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną
w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.
3. Cudzoziemcy lub Polacy, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia poza Polską,
muszą złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony
apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego
stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania
nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli złożą również:
a) kopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu) – oryginał do wglądu,
b) 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane czytelnie
imieniem i nazwiskiem,
c) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym
kierunku i formie kształcenia,
d) wypełniony uczelniany kwestionariusz,
e) kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub podpisane oświadczenie, że
kandydat przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia.
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, oprócz dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 i 5, składają również
kserokopię tego dokumentu – oryginał do wglądu.
Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.), oprócz dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 i 5, składają kserokopię
decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracowników WSEiZ albo
przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego, jako Obcego, lub
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego
pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
W przypadku:
a) świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za
potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
b) dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze
nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim
wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej 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 uczelni lub kierownika jednostki naukowej innej niż
jednostka organizacyjna uczelni.
Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem
potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695), z zastrzeżeniem ust. 4.
Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty
potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym
języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
Dokumenty wydane w języku obcym, wymagają dodatkowo złożenia ich tłumaczenia na język polski lub angielski.
WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE PRZY ZAPISIE NA STUDIA POWINNY BYĆ ORYGINALNE LUB
POTWIERDZONE NOTARIALNIE.

