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 164/18

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej
w roku akademickim 2018/2019
Przepisy ogólne
§1
1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia w Politechnice Świętokrzyskiej na
podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach
określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
w odniesieniu do jej stypendystów,
5) decyzji administracyjnej rektora.
2. Podejmowanie studiów odbywa się na zasadach określonych w niniejszej uchwale, chyba
że umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 stanowią inaczej.
3. Od decyzji administracyjnej Rektora w sprawie przyjęcia na studia przysługuje wniosek
do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od
otrzymania decyzji za pośrednictwem Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy
Międzynarodowej, zwanego dalej Działem.
§2
Opłaty za studia
1.
2.

Cudzoziemcy podejmują studia na zasadach odpłatności, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustawie.
Opłaty pobierane od studentów i ich wysokość oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat
określają odrębne przepisy.
§3
Oferta edukacyjna
W roku akademickim 2018/2019 cudzoziemcy mogą przystępować do rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wymienione
w uchwale.
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§4
Wymagania dla kandydata
1.

2.

3.

4.

5.

Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje 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. Aplikując na kierunek architektura
kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego
predyspozycje do studiów architektonicznych.
Na studia drugiego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec, który legitymuje się polskim
dyplomem ukończenia studiów na kierunku właściwym lub pokrewnym, 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.
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na
wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.
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 B2, wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
3) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego
pracownika Działu, uzyskują w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie
studiów w języku polskim lub
4) ukończyli za granicą szkołę ponadpodstawową, w której zajęcia były prowadzone
w języku polskim.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:
1) posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na
poziomie biegłości językowej B2,
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za
granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku
angielskim, lub
3) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego
pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie
oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym
języku.
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§5
Wymagane dokumenty
1.

2.

Cudzoziemcy w procesie rekrutacji zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) kserokopie oryginalnych świadectw, o których mowa w § 4 ust. 1 lub dyplomów,
o których mowa w § 4 ust. 2 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub
nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski, za wyjątkiem dokumentów
wydanych w języku angielskim dla kandydatów ubiegających się na studia
prowadzone w tym języku. W przypadku gdy kserokopie oryginalnych świadectw lub
dyplomów nie są poświadczone notarialnie, poświadcza je na podstawie okazanych
oryginałów właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,
2) kserokopie:
a) paszportu.
b) wizy, jeżeli wymagana,
3) podanie o przyjęcie na studia w języku polskim lub angielskim,
4) wypełniona ankieta osobowa ze zdjęciem,
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 której mowa
w § 4 ust. 4 pkt. 4,
6) na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy,
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania
wpisu, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek
dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego,
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) jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych,
9) dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty, ustalonej przez Rektora, za postępowanie
związane z przyjęciem na studia.
Tłumaczenie na język polski, o którym mowa w § 5 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.).
§6
Terminy rekrutacji

1.
2.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/19 trwa od 28.01.2019 r. do
08.03.2019 r.
Szczegółowy terminarz rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
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§7
Procedura rekrutacyjna
1.

Cudzoziemcy, z zastrzeżeniem ust. 2 rekrutowani są wg następującej procedury:
1) Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej,
za pośrednictwem systemu aplikacyjnego online obsługiwanego przez pracowników
Działu;
2) Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe oraz załączeniu
dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom
kształcenia i formę studiów, o których mowa w § 5 ust. 1 z wyłączeniem dokumentów
wymienionych w § 5 pkt. 3 i 6;
3) W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz
informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia;
4) Weryfikacji przesłanych dokumentów o których mowa w pkt. 2 dokonują pracownicy
Działu,
z
wyjątkiem
dokumentów
kandydatów
ubiegających
się
o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, kiedy weryfikację
przeprowadzają właściwe Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne lub powołane przez
dziekana Komisje kwalifikacyjne;
5) W przypadku braku udokumentowania znajomość języka polskiego dla kandydatów
podejmujących studia w j. polskim oraz angielskiego dla kandydatów podejmujących
studia w j. angielskim, wykwalifikowany pracownik Działu przeprowadza rozmowę
kwalifikacyjną na podstawie, której wydaje się zaświadczenie o znajomości
odpowiedniego języka w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów;
6) W przypadku spełnienia wymogów formalnych, a w przypadku kandydatów,
o których mowa w ust. 2 znalezienia się na liście osób zakwalifikowanych na studia, o
której mowa w § 1 ust. 11 uchwały i dokonaniu opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia, kandydat otrzymuje informację o pozytywnej weryfikacji
przesłanych dokumentów i konieczności przesłania skanu podpisanego podania do
Rektora o przyjęcie na studia na określonym kierunku;
7) Podanie po zaopiniowaniu przez Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy
z Zagranicą (zw. dalej Prorektorem) jest kierowane do Rektora celem wyrażenia zgody
na przyjęcie kandydata na studia;
8) Na podstawie zgody Rektora na przyjęcie kandydata na studia, Prorektor wydaje
zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia, zgodne ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018
r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1835). Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem uzyskania
przez kandydata stosownych wiz umożliwiających podjęcie kształcenia w Polsce;
9) Cudzoziemcy składają wymagane dokumenty we właściwych Wydziałowych
komisjach rekrutacyjnych;
10) Po potwierdzeniu zgodności oryginałów z przesłanymi kserokopiami dokumentów,
oraz dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za usługi edukacyjne związane
z kształceniem na studiach, Rektor wydaje decyzję administracyjną o przyjęciu na
studia.
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2.

Na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich (określonych w niniejszej
uchwale) przyjmowani są cudzoziemcy:
1) 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,
mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym za członków
rodzin, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),
2) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,
3) którym 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. 2018 poz. 2094),
4) którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają
z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
5) posiadacze 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) posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia,
7) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§8

Rektor może nie uruchomić kierunku studiów z powodu małej liczby przyjętych osób.

Rektor
prof. Wiesław Trąmpczyński
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