
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/20 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 2 czerwca 2020 roku  

 

 

Szczegółowe warunki , tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 

cudzoziemców  oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022 

 

§1.  

1. Cudzoziemcy aplikujący na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia  

magisterskie, zwani dalej „kandydatami”, podlegają rekrutacji zgodnie z zasadami 

obowiązującymi obywateli polskich, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.   

2. Wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości, wyniki zagranicznych świadectw 

dojrzałości, oraz dyplomów ukończenia studiów, będące podstawą kwalifikacji na 

studia, są przeliczane w celu stosowania warunków rekrutacji obowiązujących 

obywateli polskich. 

3. W procesie rekrutacji elektronicznej cudzoziemcy nie wskazują wyników, o których 

mowa w ust. 2.  

4. W procesie przeliczania wyników:   

1)  stosuje się przelicznik procentowy, gdzie najwyższy wynik w danym systemie 

oceniania odpowiada 100%  skali obowiązującej obywateli polskich  i 100 punktom 

rekrutacyjnym;  

2)  w odniesieniu do świadectw lub innych dokumentów uprawniających do ubiegania 

się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w 

państwach: Austria, Niemicy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś,  Litwa,  Dania, 

Wielka Brytania i USA, Irlandia,  Rosja, Kazachstan, Szwecja, Norwegia, Włochy, 

Holandia, Hiszpania, Francja, Szkocja, Turcja stosuje się przelicznik na punkty 

rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w tabelach stanowiących załącznik do 

niniejszych warunków.  

§2. 

1. Kandydat podejmujący studia w języku polskim, powinien znać język polski w stopniu 

umożliwiającym  realizację procesu kształcenia.  

2. W celu potwierdzenia znajomości języka polskiego:  



1)  dokonuje się weryfikacji dokumentów potwierdzających znajomość języka 

polskiego przedłożonych przez kandydata  lub  

2)  powołuje się komisję ds. ustalenia poziomu znajomości języka polskiego.  

3. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są świadectwa, dyplomy 

lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której 

zajęcia były prowadzone w języku polskim lub certyfikaty znajomości języka polskiego 

o stopniu co najmniej B1.  

4. W przypadku braku dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, 

komisja powoływana przez Rektora, sprawdza poziom znajomości języka kandydata  

i wydaje zaświadczenie o znajomości języka pozwalającej na podjęcie studiów.  

 

§3. 

1. Dodatkowe dokumenty wymagane od cudzoziemców w procesie rekrutacji:  

1)  tłumaczenie dokumentu wydanego w języku obcym, stanowiącego podstawę 

ubiegania się o przyjęcie na studia, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,  

2)  dokumenty, o których mowa w §2 ust. 3, z zastrzeżeniem §2 ust. 4.  

2. Oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do dostarczenia dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne  w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku 

akademickiego albo 14 dni od przyjęcia na studia - jeżeli nastąpiło później, pod rygorem 

skreślenia z listy studentów. 

3. Kandydaci będący osobami niepełnoletnimi w rozumieniu przepisów obowiązujących na 

terenie RP, zobowiązani są przedłożyć:  

1)  akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski, w celu potwierdzenia kopii za 

zgodność z oryginałem; 

2)  oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów 

przez podopiecznego.  

4. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, określi Rektor w drodze zarządzenia.  

 

§4.  

1. Dokumentami, stanowiącymi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia i jednolite studia magisterskie są: 

1)  świadectwo i inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa 



członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; 

2)  dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3)    dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie 

z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 

czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10); 

4)   świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje 

edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium, lub w którego systemie 

edukacji działają,  uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument 

potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, 

gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub 

średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się 

o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie 

wydania świadectwa lub innego dokumentu (jeżeli umowy międzynarodowe nie 

stanowią inaczej); [Jeśli  świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo 

maturalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie 

decyzji administracyjnej wydawanej przez Kuratora Oświaty, to cudzoziemiec, 

przedstawia tę decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w 

uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni pod 

rygorem skreślenia z listy studentów.];  

5)  świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o 

wzajemnym uznawaniu wykształcenia, opatrzony apostille, jeżeli państwo go 

wydające nie jest stroną Konwencji sporządzonej w Hadze dnia 5 października 

1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938); 

6)  świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości opatrzony pieczęcią apostille [zamiast pieczęci apostille możliwe jest 

również opatrzenie dokumentu klauzulą legalizacyjną przez konsula RP lub 

wskazanie umowy wzajemnej pomiędzy krajem wydania oraz Polską, zwalniającej z 

obowiązku legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.]. 

2. Dokumentami, stanowiącymi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia są: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-statucie-szkol-europejskich-luksemburg-1994-06-21-17149230


1)  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, wydany w polskim systemie szkolnictwa wyższego wraz  

z  suplementem (w przypadku braku suplementu, bądź braku informacji w 

suplemencie o średniej ocen z całości studiów, złożenie zaświadczenia o średniej ocen 

uzyskanej z całości studiów, wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył 

studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została 

obliczona) lub  zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie 

szkolnictwa wyższego, zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie wraz z 

zaświadczeniem o średniej z toku studiów; 

2)  dyplom ukończenia studiów wydany w zagranicznym systemie szkolnictwa 

wyższego, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania 

dyplomu oraz suplement (w przypadku braku suplementu, bądź braku informacji w 

suplemencie o średniej ocen z całości studiów, złożenie zaświadczenia o średniej ocen 

uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające 

informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona). 

 [Jeśli dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w 

kraju, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, wydająca dyplom, to 

uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach 

drugiego stopnia) w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wówczas 

art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2020.85). Dyplom ukończenia studiów za granicą 

może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi 

zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność]. 

 

§5. 

W przypadku braku pieczęci apostille na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów 

należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym ksero tego dokumentu (oryginał do wglądu), które 

zostanie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika biura. Świadectwo lub 

dyplom z apostille należy dostarczyć do końca rekrutacji na dany rok akademicki. 

 


