SKŁADANIE WNIOSKÓW NA STUDIA
przez cudzoziemców
Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego paostwa lub kilku innych krajów, są z
mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
Wymagane dokumenty:















ważny paszport/dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej (oryginał do potwierdzenia tożsamości kandydata);
uczelniany kwestionariusz osobowy;
polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
/Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/zaświadczenie o objęciu powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (polski
Narodowy Fundusz Zdrowia)/potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;
dokument potwierdzający znajomośd języka wykładowego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów wyższych;
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz czesnego (kandydaci na studia prowadzone w języku
polskim – przynajmniej 2 miesięcznych rat, kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim – opłaty czesnego za rok z
góry);
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do podjęcia studiów (dotyczy kandydatów na kierunek Ochrona
Środowiska);
1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów;
Karta Polaka (jeśli dotyczy);
ORAZ
kandydaci na studia I stopnia:
oryginał i kopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów/dyplomu/innego dokumentu, upoważniającego do podjęcia studiów wyższych na terenie kraju, w którym
został wydany. Dokument musi zostad zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy następujących krajów: Litwa,
Ukraina, Białoruś);
zaświadczenie potwierdzające, że przedstawione świadectwo upoważnia do podjęcia studiów wyższych na terenie paostwa,
w którym zostało wydane, jeśli świadectwo nie zawiera takiej informacji. Zaświadczenie może zostad wydane przez
instytucję, która wydała świadectwo bądź przez władze oświatowe paostwa, które wydało wyżej wymienione świadectwo
lub w którego systemie szkolnictwa działa szkoła;
kandydaci na studia II stopnia:






oryginał i kopia dyplomu ukooczenia studiów wraz z suplementem lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia
studiów II stopnia na terenie kraju, w którym został wydany. Dokument musi zostad zalegalizowany lub opatrzony apostille;
Jeżeli kandydat ukooczył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawid
wydane przez uczelnię zaświadczenie wraz z transkryptem ocen, a sam dokument powinien dostarczyd najpóźniej do 28
września;
Na posiadanym dyplomie powinna znajdowad się informacja dotycząca możliwości dalszego kształcenia na studiach
drugiego stopnia. Jeżeli takiej informacji nie ma na dyplomie, kandydat powinien dostarczyd dokument potwierdzający
uprawnienie;

W razie wątpliwości Uczelnia może poprosid o dodatkowe dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego wykształcenia
kandydata.
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.

