Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru na studia WSEiT

ZASADY PODEJMOWANIA PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW WE WSEiT
PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM

I. Źródła prawa:
1. Źródła prawa mające zastosowanie w niniejszym załączniku:
1.1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1668 z późn.zm.), zwana dalej PSWiN
1.2 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z
poźn. zm.), zwana dalej „Ustawa o cudzoziemcach”
1.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w
sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881),
1.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym
systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2015 r., poz. 447, z późn. zm.),
1.5 Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)
2. Inne podstawy prawne przyjęcia cudzoziemców:
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia i inne formy kształcenia, na podstawie:
2.1 umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2.2 umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
2.3 decyzji Ministra właściwego ds. Szkolnictwa wyższego;
2.4 decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
2.5 decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizacji badań
podstawowych w formie projektu badawczego, stażu;
2.6 decyzji administracyjnej Rektora.

II. Zasady przyjęcia cudzoziemców na studia:
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1.1 Cudzoziemcy którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących
obywateli polskich:
a)

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

b)

cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

c)

cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,

d)

pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli
mieszkają na terytorium RP,
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e)

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

f)

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.
127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650),

g)

cudzoziemcy, którym udzielono
Rzeczypospolitej Polskiej,

h)

obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

ochrony

uzupełniającej

na

terytorium

1.2 Dokumenty wymagane obowiązkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów (pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) w procesie rekrutacji:
a) podanie do Rektora WSEiT o przyjęcie na studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) kopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
d) kopia Karty Polaka (jeśli dotyczy),
e) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej oraz rekrutacyjnej,
f) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
na wybranym kierunku.
g) zgoda rodziców na rozpoczęcie studiów w przypadku kandydatów niepełnoletnich.
h) jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu
osobistego), zdjęcie w postaci elektronicznej w formacje JPG o wymiarach
300x375 px.,
i) dokument poświadczający znajomość języka polskiego, tj.:
- zaświadczenie ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw
szkolnictwa wyższego, lub
- certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1, wydany
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego, lub
- potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie kandydata oraz
jego stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w
języku polskim, lub
- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
- zaświadczenie o ukończeniu szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której
zajęcia były prowadzone w języku polskim,
1.3 Dokumenty wymagane dodatkowo na studia pierwszego stopnia/jednolite studia
magisterskie w procesie rekrutacji:
a) oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcia na studia, tj.
świadectwo dojrzałości albo świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu
uzyskanego zagranicą uznanego w Polsce za dokument uprawniający do
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ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia/studia jednolite
magisterskie),
b) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, jeśli został wydany za granicą, w
zależności od kraju jego wydania,
c) dokument potwierdzający uznanie ww. dokumentu do celów akademickich – w
przypadku krajów innych niż kraje OECD oraz Ukrainy, Białorusi i Chin (w zakresie
innych dokumentów niż wskazane w umowach): decyzja administracyjna kuratora
oświaty w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za
granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
1.4 Dokumenty wymagane dodatkowo na studia drugiego stopnia w procesie rekrutacji:
a) oryginał dyplomu ukończenia studiów uzyskanego zagranicą poświadczającego
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
b) legalizacja albo apostille ww. dokumentu, w zależności od kraju jego wydania,
c) jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie stwierdzające
równoważność dyplomu lub innego dokumentu uczelni za granicą z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
1.5 Wymagane dokumenty dodatkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów (pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie), które należy przedłożyć
niezwłocznie po rozpoczęciu studiów:
a) polisa ubezpieczeniowa, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
zaświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
b) zezwolenie na pobyt czasowy w celu dalszego kształcenia się na studiach lub inny
dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski.
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub
konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
2. Przyjęcie na studia cudzoziemców, których nie dotyczą zasady określone w punkcie 1.
Zgodnie z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy rektor w drodze decyzji administracyjnej może
przyjąć na kształcenie cudzoziemca z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych określonych w
regulaminie naboru oraz niniejszym załączniku.
2.1 Dokumenty wymagane obowiązkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów
(pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) w procesie
rekrutacji)
a) podanie do Rektora WSEiT o przyjęcie na studia.
b) kwestionariusz osobowy,
c) kopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
d) kopia świadectwa maturalnego (dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia) ,
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d) jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu
osobistego), jedno zdjęcie w postaci elektronicznej w formacje JPG o wymiarach
300x375 px.,
e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
na wybranym kierunku,
f) zgoda rodziców na rozpoczęcie studiów w przypadku kandydatów niepełnoletnich.
2.2 Dokumenty wymagane najpóźniej przed rozpoczęciem studiów:
a) dokument poświadczający znajomość języka polskiego
b) oryginał świadectwa maturalnego (dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia)
c) w przypadku kandydata na studia I stopnia/jednolite studia magisterskie:
- dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcia na studia, tj.
świadectwo dojrzałości albo świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu
uzyskanego zagranicą uznanego w Polsce za dokument uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia/studia jednolite
magisterskie),
- legalizacja albo apostille ww. dokumentu, jeśli został wydany za granicą,
w zależności od kraju jego wydania,
- dokument potwierdzający uznanie ww. dokumentu do celów akademickich –
w przypadku krajów innych niż kraje OECD oraz Ukrainy, Białorusi i Chin
(w zakresie innych dokumentów niż wskazane w umowach): decyzja
administracyjna kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa lub innego
dokumentu uzyskanego za granicą za dokument potwierdzający w
Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe.
d) w przypadku kandydata na studia II stopnia:
- oryginał dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą
poświadczającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia,
- legalizacja albo apostille ww. dokumentu, w zależności od kraju jego wydania,
- jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu – zaświadczenie stwierdzające
równoważność dyplomu lub innego dokumentu uczelni za granicą z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.3 Dokumenty wymagane najpóźniej po rozpoczęciu studiów:
- polisa ubezpieczeniowa, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
zaświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu dalszego kształcenia się na studiach lub
inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski.
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub
konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
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III.

Procedura przyjęcia dokumentów oraz wydania decyzji o przyjęciu i podpisania
umowy o naukę
1. Podanie wraz z kompletem wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów zostaje
przekazane do rozpatrzenia przez Rektora WSEiT.
2. Po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym załączniku Rektor wydaje decyzję
administracyjną o przyjęciu na studia – w przypadku cudzoziemców podejmujących
studia określonych w dziale II pkt. 1 Przyjęcie następuję w drodze wpisu na listę
studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od
decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyniki postępowania są
jawne.
3. Kandydat zostaje poinformowany o decyzji Rektora (przy składaniu dokumentów
konieczne jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail umożliwiającego
kontakt Uczelni z kandydatem).
4. Po pozytywnej decyzji Rektora WSEiT Kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego
podpisania umowy o naukę.

IV.

Uznawanie i nostryfikacja na terytorium RP zagranicznych dokumentów
potwierdzających wykształcenie:
1. świadectwo dojrzałości (maturalne)
1.1 Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej :
a . świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego OECD, państwa członkowskiego EFTA;
b . dyplomy International Baccalaureate wydane przez organizację IBO w Genewie;
c . dyplomy European Baccalaureate wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z
Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21
czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz.10)
1.2 Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty
wydane za granicą przez szkoły lub inne instytucje uznane przez państwo, na którego
terytorium działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument
potwierdzający w RP wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub
uprawniające do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa.
1.3 Uznania zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego
adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w
której zostanie przedłożone świadectwo. Na terenie województwa wielkopolskiego
nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
1.4 Szczegółowe informacje o uznawaniu zagranicznych dokumentów o wykształceniu
w Polsce dostępne są pod adresem:
https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych
2. dyplomy ukończenia studiów poza granicami Polski:
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Nostryfikacja - jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika
zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego.
Uwaga: nostryfikacja tego samego dyplomu uzyskanego za granicą może być przeprowadzona
tylko raz.
2.1 Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa
wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający
ukończenie:
a ) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata
– potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie
studiów pierwszego stopnia;
b ) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie
wykształcenia na poziomie studiów drugiego 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 państwie wydania.
2.2 Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do
kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, w którego systemie szkolnictwa
wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej
do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.
2.3 Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie
potwierdza posiadania w RP wykształcenia na określonym poziomie studiów, ani nie
daje uprawnień, jeżeli:
a)

instytucja, która go wydała lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:
- nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa,
- w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa
wyższego nie działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była
akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający
akredytacji,

b)

program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami
państwa, w którym było prowadzone kształcenie.

2.4 Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej udziela, na wniosek
zainteresowanego podmiotu, pisemnej informacji o dyplomie wydanym przez
zagraniczną uczelnię, o poziomie studiów i statusie uczelni.
a)

Wymagane dokumenty do procesu nostryfikacji:

- wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji wraz z oświadczeniem, iż dany dyplom
nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce,
- oryginał dyplomu lub jego duplikat albo kopia dokumentu potwierdzona
notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie lub
dołączoną apostille,
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- poświadczenie, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe do każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w
dokumencie),
- tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu.
b)

Wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację
dyplomu uzyskanego za granicą;
- pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
- datę wydania dyplomu;
- nazwę instytucji, która wydała dyplom;
- nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja,
która wydała dyplom;
- nazwę dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o jego nostryfikację
uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego
dyplomu,
- datę wydania dyplomu, nazwę instytucji, która wydała dyplom, oraz nazwę
państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała dyplom.
2.5 Procedura uzyskania nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych:
a) jeżeli dany kandydat posiada dyplom wydany poza polskim systemem oświaty,
JEST członkiem Konwencji Haskiej (http://www.apostilleinfo.com/) i posiada
orzeczenie mówiące, że dokument ten może być używany do przyjęcia we
wszystkich szkołach wyższych, należy postępować według następujących
kroków:
- ubieganie się o apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub urzędzie
równoważnym w państwie wydania dyplomu;
- tłumaczenie dyplomu przez polskiego tłumacza przysięgłego;
- jeżeli dyplom został wydany przez uczelnię znajdujące się w następujących
państwach: Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Libia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy – przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów Uczelni.
b) jeżeli dany kandydat posiada dyplom wydany poza polskim systemem oświaty,
nie jest członkiem Konwencji Haskiej (http://www.apostilleinfo.com/) i posiada
orzeczenie mówiące, że dokument ten może być używany do przyjęcia we
wszystkich szkołach wyższych trzeba postępować według następujących kroków:
- wystąpienie do polskiego konsulatu w kraju wystawienia o uzyskanie legalizacji;
- po uzyskaniu legalizacji - tłumaczenie dyplomu przez polskiego tłumacza
przysięgłego;
- jeżeli dyplom nie został wydany przez następujące kraje: Australia, Austria,
Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia,
Kanada, Korea, Libia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk,
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Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
składa się wniosek o nostryfikację w NAWA;
- gdy dyplom zostanie nostryfikowany lub zalegalizowany - przedstawienie
wszystkich niezbędnych dokumentów Uczelni.
c) W przypadku, gdy dyplom nie zawiera oświadczenia mówiącego, że dokument ten
może być używany do przyjęcia do wszystkich szkół wyższych w kraju wydania,
należy wtedy zwrócić się do polskiej ambasady/ konsulatu lub władz oświatowych
w kraju wydania, w celu wydania takiego oświadczenia.
V.

Informacje dodatkowe dla kandydatów
1. Pobyt na terytorium RP
1.1 Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce zobowiązani są posiadać zezwolenie na
pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach lub inny dokument uprawniający
do pobytu na terytorium RP.
1.2 Na terenie województwa Wielkopolskiego sprawy związane z legalizacją pobytu
cudzoziemców prowadzone są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Plac Wolności 17, 61-739
Poznań, pokój nr 8, IV piętro, tel. + 48 61 854 16 07, fax +48 61 854 1843, e-mail:
so@poznan.uw.gov.pl, cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
2.4 Szczegółowe
informacje:
http://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobytczasowy-w-celu-ksztalcenia-sie-na-studiach
2. Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców
2.1 Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)*
może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz
zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który
zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu
świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły
umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania
umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych składając druk ZUS ZZA.
Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane
przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest
na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego
wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu
tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o
pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest
egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc. Umowę można
podpisać w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, 61-823
Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, tel. +48 61 655 44 44
2.2 Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)*
i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na
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podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca
Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.
2.5 Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskie (UE)** lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w
kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię (po
wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ) na zasadach
obowiązujących studentów polskich.
*EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
**UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy
Informacje dodatkowe o ubezpieczeniu:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-siedobrowolnie/
Informacje dodatkowe dotyczące mobilności akademickiej:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/
3. Umowy międzynarodowe
Umowy międzynarodowe - podstawy prawne dla poszczególnych krajów - stan prawny na
listopad 2016 r.
Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu średnim z następujących państw:
Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia
i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam
oraz z następujących państw obecnie nie istniejących: Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ),
NRD, ZSRR.

str. 9

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru na studia WSEiT

Spis treści
I.

Źródła prawa ............................................................................................................................................1
1. Źródła prawa mające zastosowanie w niniejszym załączniku..................................................................1
2. Inne podstawy prawne przyjęcia cudzoziemców: ..................................................................................1

II.

Zasady przyjęcia cudzoziemców na studia...............................................................................................1
1.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ................................................................................1
1.1 Cudzoziemcy którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ...1
1.2 Dokumenty wymagane obowiązkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów (pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) w procesie rekrutacji ...........................................2
1.3
Dokumenty wymagane dodatkowo na studia pierwszego stopnia/jednolite studia
magisterskie w procesie rekrutacji ..........................................................................................................2
1.4

Dokumenty wymagane dodatkowo na studia drugiego stopnia w procesie rekrutacji ..............3

1.5
Wymagane dokumenty dodatkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów (pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie), które należy przedłożyć niezwłocznie po
rozpoczęciu studiów ................................................................................................................................3
2.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, których nie dotyczą zasady określone w punkcie 1. ...................3
2.1
Dokumenty wymagane obowiązkowo na wszystkie kierunki i tryby studiów (pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) w procesie rekrutacji ...........................................3

III.

2.2

Dokumenty wymagane najpóźniej przed rozpoczęciem studiów ...............................................4

2.3

Dokumenty wymagane najpóźniej po rozpoczęciu studiów........................................................4

Procedura przyjęcia dokumentów oraz wydania decyzji o przyjęciu i podpisania umowy o naukę ...5

IV.
Uznawanie i nostryfikacja na terytorium RP zagranicznych dokumentów potwierdzających
wykształcenie ...................................................................................................................................................5
1.

świadectwo dojrzałości (maturalne) ....................................................................................................5

2.

dyplomy ukończenia studiów poza granicami Polski ...........................................................................5

V.

Informacje dodatkowe dla kandydatów ..................................................................................................8
1.

Pobyt na terytorium RP........................................................................................................................8

2.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców ...........................................................................................8

3.

Umowy międzynarodowe ....................................................................................................................9

str. 10

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru na studia WSEiT

Kraje konwencji haskiej:
Kraj

Procedura legalizacji w MSZ - apostille

Albania

Litwa

Argentyna

Luksemburg

Armenia

Łotwa

Australia

Macedonia

Austria

Malta

Azerbejdżan

Makau

Bahrajn

Maroko

Białoruś

Mauritius

Belgia

Meksyk

Boliwia

Mongolia

Bośnia i Hercegowina

Mołdawia

Brazylia

Namibia

Bułgaria

Niemcy

Chile

Nikaragua

Chorwacja

Nowa Zelandia

Cypr

Norwegia

Czarnogóra

Oman

Czechy

Panama

Dania

Polska

Ekwador

Peru

Estonia

Paragwaj

Finlandia

Portugalia

Francja

Republika Południowej Afryki

Grecja

Rosja

Gruzja

Rumunia

Gwatemala

Serbia

Hiszpania

Słowacja

Holandia

Stany Zjednoczone Ameryki

Honduras

Suriman

Islandia

Szwajcaria

Indie

Tadżykistan

Irlandia

Turcja

Izrael

Ukraina

Japonia

Urugwaj

Kazachstan

Uzbekistan

Kirgistan

Wielka Brytania

Kolumbia

Wenezuela

Kostaryka

Węgry

Korea Południowa

Włochy

Lichtensztajn
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*EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
**UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia
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