
           Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 13/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 18 grudnia 2018 r.  

Odrębne zasady rekrutacji dla cudzoziemców  

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi), mogą podejmować i odbywać studia 

na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawartych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię, na zasadach określonych w tych 

umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych 

w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w 

drodze konkursu; 

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub 

dyrektora instytutu międzynarodowego. 

2. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne wobec cudzoziemców określa odrębna uchwała. 

§ 2 

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

podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami kwalifikacji obowiązującymi 

obywateli polskich, z uwzględnieniem zmian opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dodatkowo uwzględnia się oceny z zagranicznych świadectw spełniających wymogi określone 

w ust. 11 pkt 1-5 uchwały – jeżeli w kraju wydania nie ma odpowiednika egzaminu 

maturalnego/dojrzałości. 

3. Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz oceny z zagranicznych świadectw dojrzałości, 

o których mowa w ust. 2 oraz oceny z/dyplomów ukończenia studiów I stopnia) uzyskanych za 

granicą będące podstawą kwalifikacji na studia, zostaną przeliczone na system oceniania 

właściwy systemowi polskiemu według następujących zasad: 

1) stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie 

oceniania odpowiada 100% skali, i odpowiada 100 punktom rekrutacyjnym; 

2) w odniesieniu do Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Turcji stosuje się przelicznik na 

punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w tabeli, o ile szczegółowe zasady 

przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej. 

 

UKRAINA 
punkty 

BIAŁORUŚ 
punkty 

ROSJA 
punkty 

KAZACHSTAN 
punkty 

TURCJA 
punkty skala  1-12 skala  1-10 skala  2-5 skala  1-5 skala  1-5 

12 100 10 100 5 100 5 100 5 100 

11 90 9 90 4 75 4 75 4 75 

10 80 8 80 3 50 3 50 3 50 

9 70 7 70 2 0 1-2 0 1-2 0 

8 60 6 60       

7 50 5 50       

6 40 4 40       

5 30 3 30       

4 20 1-2 0       

1-3 0         



4. Na kierunkach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest przedmiot język 

polski, cudzoziemcom którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, zamiast języka 

polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

 

 

§ 3 

1. Cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia w zakresie rejestracji i uzupełnienia 

dokumentacji obowiązują zasady dotyczące obywateli polskich z zastrzeżeniem następujących 

zmian określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Cudzoziemiec na etapie rejestracji w odróżnieniu od obywateli polskich: 

1) przesyła scan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na 

język polski 

2) nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego i nie zamyka etapu rejestracji 

3. Cudzoziemiec wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia:  

1) składa deklarację o podjęciu studiów – wzór deklaracji dostępny na stronie 

www.studyinbydgoszcz.pl  (niezłożenie przez kandydata deklaracji  w wyznaczonym 

przez Uczelnię terminie oznaczać będzie rezygnację ze studiów), 

2) składa ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, 

które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów, adres 

zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo i 

informacje o posiadaniu Karty Polaka; 

3) wypełnione i podpisane podanie ze strony www.irka.ukw.edu.pl 

4) kolorowe ksero dokumentu tożsamości uprawniającego do wjazdu na teren RP np. 

paszportu lub dowodu osobistego 

5) tłumaczenie sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego 

tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa, 

dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wydanego w języku 

obcym. 

4. Cudzoziemiec powinien dodatkowo przedłożyć w przypadku:  

1) osób, w stosunku do których następuje prawo do zwolnienia z poszczególnych rodzajów opłat 

za usługi edukacyjne - dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z opłat (m.in Karta 

Polaka, karta stałego pobytu na terenie RP, certyfikat poświadczający znajomość języka 

polskiego jako obcego na poziomie C1 lub ksero ww. dokumentów potwierdzone przez 

pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). 

2) aplikacji na studia w języku polskim - zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj. 

zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe. 

3) aplikacji na studia w języku angielskim - zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, tj. 

zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe. 

4) kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego - wzór dostępny na stronie 

www.studyinbydgoszcz.pl 

5. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego lub angielskiego są również 

świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły 

ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku, w jakim 

cudzoziemiec będzie odbywał studia. 

6. W przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka polskiego lub angielskiego uczelnia 

sprawdza poziom kandydata i wydaje zaświadczenie o znajomości języka pozwalającej na 

podjęcie studiów. 

7. Cudzoziemiec przyjęty na studia zobowiązany jest dostarczyć:  

http://www.irka.ukw.edu.pl/
http://www.studyinbydgoszcz.pl/


1) dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w § 1 

ust.11 pkt 1-5 lub w ust. 2  uchwały opatrzony pieczęcią apostille (jeżeli nie był wydany w 

Polsce) do 30 września 2019 r., z zastrzeżeniem ust.8 

2) w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie decyzji 

administracyjnej cudzoziemiec przedstawia ją nie później niż do końca pierwszego semestru 

studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni albo 

kierownika jednostki prowadzącej studia pod rygorem skreślenia z listy studentów. 

3) dokument ubezpieczenia (polisa) na wypadek choroby lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 

w NFZ. W przypadku złożenia oświadczenia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego w NFZ zobowiązani są do przedstawienia umowy ubezpieczenia w ciągu 14 dni 

od rozpoczęcia roku akademickiego pod rygorem skreślenia z listy studentów. 

 

8. 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. 

 

 

§ 4 

W stosunku do obywateli polskich, posiadający dokument stanowiący podstawę ubiegania się o 

przyjęcie na studia, o którym mowa w § 1 ust.11 pkt 1-5 lub w ust. 2 uchwały wydany w innym 

kraju niż Polska – w odniesieniu do tych dokumentów stosuje się zasady określone w niniejszym 

załączniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


