
Rekrutacja cudzoziemców - wymagane dokumenty 

1) Ankieta osobowa wygenerowana z panelu kandydata 

2) Dokument potwierdzający wykształcenie: 

a)świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej 

uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie lub 

b)świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, 

uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie 

na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie umów 

międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, lub 

c)świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz 

decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o 

przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub 

d)świadectwo lub inny dokument zagraniczny uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

Dokument musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, 

gdy kraj w którym dokument został wydany nie posiada umowy międzynarodowej  z RP o 

wzajemnym uznawaniu dokumentów konieczne jest uzyskanie klauzuli apostille. Lista państw-

stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie 

http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce 

Authorities.  

3) Kopia dokumentu uprawniającego do bezpłatnego studiowania (m.in. Karta Pobytu Stałego, 

Karta Polaka, itp.)  ) (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności): 

„Art. 324. 2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od: 

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, 

mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 



7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

4) Posiadacze Karty Polaka zobligowani są do złożenia oświadczenia o wyborze zasad 

studiowania (załącznik 1).  

5) Oświadczenie o zamieszkaniu na terytorium RP (załącznik 2) – dotyczy cudzoziemców 

wymienionych w art. 324 ust. 2 pkt  1 i 7 (obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie 

ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemiec będący 

małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

6) Ksero polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki (oryginał do wglądu w celu 

potwierdzenia zgodności) lub pisemna deklaracja kandydata o niezwłocznym przystąpieniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego (do 31.10.2020); albo ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

(oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności); albo ksero zaświadczenia 

potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności). 

7) W przypadku osób niepełnoletnich- zgoda rodziców na podjęcie studiów. 

8) Dokument tożsamości do wglądu – paszport lub dowód osobisty  

 

 

 


