Załącznik do Uchwały Senatu Nr 51/17 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim
2018/2019 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Senatu Nr 122/18

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej
§ 1.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą
podejmować i odbywać studia, na zasadach określonych w Ustawie – „Prawo o
szkolnictwie wyższym” (Dz. U. 2017 r., poz. 2183 tj. ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, określonych w
niniejszej uchwale mogą ubiegać się:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) 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 Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) 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. 2017 r., poz. 2206 tj. ze zm. );
7)
cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
8) 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.
3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub
wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować studia na zasadach odpłatności. Osobom
tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg.
4. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą podejmować studia
na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
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2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) decyzji rektora uczelni.
5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 4, mogą podejmować studia:
1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.
6. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą
studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.
7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, na zasadach
obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.
§ 2.
1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
1) legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą
świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu
świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo
dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty;
2) na kierunku architektura, uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku
sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.
2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się
dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub
opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą
uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za
równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego
stopnia.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2 winni:
1) posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok
akademicki;
2) w przypadku gdy cudzoziemcy w trakcie studiów, będą narażeni na działanie
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, mogą
podejmować te studia, jeżeli wykażą się odpowiednim stanem zdrowia,
udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w przepisach
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wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych
studiów.
4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka
polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie
studiów w języku polskim lub
4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone
w języku polskim.
5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim
jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, w którym będą
prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz
z 2018 r. poz. 106) lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za
granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku
angielskim, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich
przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie
studiów w tym języku.
§3
Zasady pobierania opłat i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia
na zasadach odpłatności regulują odrębne przepisy.
§4
1. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie oryginalnych świadectw, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub dyplomów,
o których mowa w § 2 ust. 2 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub
nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski, chyba że dokumenty te zostały
wydane w oryginale w języku angielskim. W przypadku gdy kserokopie
oryginalnych świadectw lub dyplomów nie są poświadczone notarialnie, poświadcza
je na podstawie okazanych oryginałów członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
2) kserokopie:
- paszportu;
- wizy, chyba że przepisy zewnętrzne nie wymagają jej posiadania;
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- innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 1,
przy czym, jeżeli nie są poświadczone notarialnie, poświadcza je na podstawie
okazanych oryginałów członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
3) cudzoziemcy, o których mowa w § 1 ust 4, pkt 4 - podanie o przyjęcie na studia
w języku polskim lub angielskim;
4) wypełniony kwestionariusz;
5) dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów
podejmujących studia w języku polskim lub języka angielskiego dla kandydatów
podejmujących studia w języku angielskim, z wyłączeniem sytuacji o których mowa
w § 2 ust. 4 pkt 3, 4 i 5 oraz ust. 5 pkt 3;
6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
studiów, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;
7) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na
okres danego roku akademickiego, poświadczona na podstawie okazanych
oryginałów przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
8) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów
utrzymania podczas studiów w przypadku cudzoziemców wymienionych w § 1 ust.
6;
9) dwie aktualne fotografie – w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
10) dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty, ustalonej przez Rektora, za postępowanie
związane z przyjęciem na studia.
2. Cudzoziemcy składają dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.
3. Tłumaczenie na język polski, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, może być dokonane lub
poświadczone przez podmioty, wymienione w § 4 ust. 1 Rozporządzenia 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. 2015 poz. 447
ze zm.).
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach przyjmowania cudzoziemców na
studia w Politechnice Świętokrzyskiej stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U. 2018 r., poz. 1125).

Rektor

prof. Wiesław Trąmpczyński
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