Wyższa Szkoła Policji

Szczytno, dnia 6 czerwca 2016 r.

w Szczytnie
Egz. nr ………
l.dz. A -1763/2016

ZARZĄDZENIE NR 47/2016

KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad podejmowania i odbywania studiów
przez cudzoziemców
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 211/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18
czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: DN-BK-0762-27/2014) z późn. zm.,
w związku z art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 527 z późn. zm.)postanawia się, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr hab. Piotr Bogdalski

Wyk. w........ egz.
wg rozdzielnika

Załącznik do zarządzenia Nr 47/2016 Komendanta
– Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 06.06.2016 r.

ZASADY PODEJMOWANIA I ODBYWANIA STUDIÓW
PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
§1.
Przepisy ogólne
1. Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem studiów przez osoby niebędące
obywatelami polskimi, zwanymi dalej „cudzoziemcami” regulują następujące przepisy:
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650
z późn. zm), zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach”;
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2015 r., Nr 2156,
z późn. zm.), zwana dalej „ustawa o systemie oświaty”;
4) Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. z 2011 r. Nr 43,poz.
224 z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1392 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o repatriacji”;
6) Ustawa z 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.
z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
RP (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.);
8) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.);
9) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1525 z późn.
zm.);
10) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
1187
z późn. zm.);
11) Ustawa dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1274);
12) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006
r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń
oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.
z 2006 r. nr 190 poz. 1406 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem MNiSW
ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń”;
13) 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 2015 r., poz. 447);
14) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych

za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych
na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467);
15) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu
cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1284);
16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz
dla cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 592);
17) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z 11
marca 1999 roku w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących
do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych
nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 235);
18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 588);
19) Konwencja z dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), tzw. Konwencja
Haska;
20) Konwencja o uznawaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego
wykształcenia w regionie europejskim podpisana w Lizbonie 11 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2339), tzw. Konwencja Lizbońska;
21) Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2004/114/WE w sprawie warunków przyjmowania
obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie szkolnej,
szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. U. UE L 375 z dnia 23 grudnia
2004 r., str. 12 - 18);
22) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dna 13 lipca
2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. U. UE.L.
2009.243.1);
23) Obowiązujący regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stanowiący
załącznik do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie
uchwalenia regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
24) Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie ustalenia warunków
i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w danym roku akademickim;
25) Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie ustalenia warunków
i trybu rekrutacji osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników służb
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych na studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie w danym roku akademickim.
2. Użyte w zasadach podejmowania i odbywania studiów w języku polskim przez
cudzoziemców w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwanych dalej „zasadami”,
określenie „cudzoziemiec” oznacza, że jest to każdy kto nie posiada obywatelstwa
polskiego.
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej „WSPol” jeżeli:
1) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku
i formie kształcenia;

2) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim w WSPol,
jeżeli oprócz warunków określonych w ust. 3, spełniają następujące warunki:
1) ukończą roczny 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 wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) uzyskają potwierdzenie WSPol, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
5. Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki
został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia
osoby odbywającej studia w WSPol.
6. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa,
dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły
ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym,
w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w WSPol.
§ 2.
Przyjmowanie cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) posiadacze ważnej Karty Polaka;
3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) 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;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
7) 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,
8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
9) 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.
2. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach
obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 4.
3. Cudzoziemcy legitymujący się ważną Kartą Polaka są uprawnieni do podejmowania
i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się

prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane
dla studentów z obywatelstwem polskim.
4. 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, którzy nie
spełniają warunków, o których mowa w ust. 1, jeżeli posiadają środki finansowe niezbędne
na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia:
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje
prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg, albo
2) na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 4.
5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 i 4, mający prawo podjęcia studiów
na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż
obowiązujących obywateli polskich, przed przystąpieniem do procesu podjęcia studiów
w WSPol są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyborze zasad podejmowania
studiów:
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo
2) na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.
6. Złożenie oświadczenia o wyborze zasad, o którym mowa w ust. 5, skutkuje niemożnością
złożenia oświadczenia o zmianie zasad w trakcie i po przejściu procesu podejmowania
studiów na zasadach, o których mowa w ust. 5 i obowiązuje przez cały okres odbywania
przez cudzoziemca studiów w WSPol. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 1
do niniejszych zasad.
§ 3.
Przyjmowanie cudzoziemców na zasadach innych niż obowiązujących
obywateli polskich
1. Na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać
kształcenie cudzoziemcy, którzy nie posiadają uprawnień do studiowania na warunkach
obowiązujących obywateli polskich, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego
do spraw wewnętrznych;
4) decyzji komendanta-rektora WSPol.
2. Na podstawie decyzji komendanta – rektora WSPol, o której mowa w ust. 1 pkt 4, mogą
podejmować i odbywać kształcenie cudzoziemcy, którzy:
1) nie spełniają warunków do podejmowania i odbywania studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia w WSPol na zasadach, o których
mowa w § 2.
2) zrezygnowali z możliwości studiowania na zasadach, o których mowa w § 2;
3) 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.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2, mogą być przyjęci na studia po spełnieniu
warunków, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 i w § 5.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podejmować i odbywać kształcenie:

1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności zgodnie z rozporządzeniem MNiSW ws. podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści WSPol.
5. Cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej
określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
6. 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 i odbywać studia wyższe na zasadach
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
7. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3:
1) nieznający języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z nauki,
zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia po uprzednim
ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, są kierowani
do WSPol w celu odbycia studiów przez działających z upoważnienia ministra
kierowników jednostek, w których ukończyli kurs przygotowawczy;
2) zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia bez obowiązku
odbycia kursu przygotowawczego, są kierowani do WSPol w celu odbycia studiów
przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zwanej dalej
„BUWiWM”, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, albo jednostkę
organizacyjną upoważnioną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 4.
Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia
na zasadach obowiązujących obywateli polskich
1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
i drugiego stopnia w WSPol na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są
przyjmowani na wybrany kierunek studiów na zasadach określonych w § 1 ust. 3 i 4 oraz
zgodnie z:
1) warunkami i trybem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i
drugiego stopnia w WSPol, które określa uchwała Senatu WSPol nas dany rok
akademicki;
2) ustalonymi w WSPol limitami przyjęć, które określa Uchwała Senatu WSPol.
2. Rekrutacja cudzoziemców, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
§ 5.
Warunki przyjmowania cudzoziemców na studia
na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich
1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w WSPol mogą być
przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli
polskich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

1) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem
dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
2) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem IB (International Baccalaureate) lub
dyplomem EB (European Baccalaureate), o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty;
3) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy
o systemie oświaty;
4) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja
wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw –
za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w WSPol mogą być przyjmowani
cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy
posiadają:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych Polsce albo
2) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni
za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym
został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na
podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie
umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów
drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w WSPol z pominięciem zasad
rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani również cudzoziemcy:
1) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą,
uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;
2) o których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli
cudzoziemcy którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub posiadający
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, którzy nie dysponują dyplomem
ukończenia studiów wyższych.
4. Jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, o którym
mowa w art. 93 ust. 3, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu
napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która:
1) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1
pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650
oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub
2) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych
kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka
- wykształcenie średnie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę
uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, może być potwierdzone
w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji administracyjnej.
5. W przypadku:
1) świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty
o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe;
2) dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą,
podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia
zaświadczenie
stwierdzające
równoważność
z
odpowiednim
wydanym
w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem
doktorskim – w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,
a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie
późniejszym ustalonym przez komendanta - rektora.
6. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na
poziomie studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia - potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie
wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej
posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest
uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju
wydania.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyplomów potwierdzających ukończenie studiów
wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa
wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
8. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo
do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia w WSPol lub studiach podyplomowych w WSPol.
9. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie
przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia, w którego systemie
szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji
kształcenia odpowiednio na studiach drugiego stopnia w WSPol lub studiach
podyplomowych wWSPol.
10. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie nadają
w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień, o których mowa w ust. 6 - 9, jeżeli:
1) instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa
wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi uczelniami w dniu
wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji
w dniu wydania dyplomu lub

b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub
2) program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami
państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
11. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni
zagranicznej, o których mowa w ust. 7 - 9, na wniosek zainteresowanego podmiotu
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego podmiot
wydają w tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z tym
że termin, o którym mowa w art. 217 § 3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni.
12. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą
być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi
zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność,
a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.
13.Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca,
który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem
ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu
umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie
kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu.
14. Do cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub do
cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
o cudzoziemcach, który uzyskał potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na
określonym poziomie kształcenia, stosuje się przepisy ust. 6 – 9.
15. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez
osobę, o której mowa w ust. 13, pobierana jest opłata.
16. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 15, ustala dziekan rady wydziału, która
przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia
ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, biorąc pod uwagę
koszty poniesione w związku z tym postępowaniem.
17. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o nostryfikację
dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie
kształcenia dziekan rady wydziału, o której mowa w ust. 16, może obniżyć wysokość
opłaty, o której mowa w ust. 15, lub zwolnić z niej zwracającego się z wnioskiem.
18. Uznania świadectw lub innych dokumentów wydanych za granicą przez szkoły lub
instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego
systemie edukacji działają, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie świadectwa lub innego dokumentu w
drodze decyzji administracyjnej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznania dokonuje kurator oświaty właściwy ze
względu na siedzibę instytucji.
19. Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji
nauki zwolnione są:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane 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) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (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);
4) świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła
umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie
obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).
Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się
na stronie: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html
20. W przypadku cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję administracyjną w sprawie, o której
mowa w ust. 18, wydaje kurator oświaty właściwy dla województwa mazowieckiego.
21. Nostryfikację dyplomów ukończenia studiów wyższych przeprowadza Rada Wydziału,
uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki, prowadząca
kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie
potwierdza dyplom uzyskany za granicą.
22. Uczelnia może zażądać tłumaczenia na język polski wymaganych dokumentów, które
zostały sporządzone w języku innym niż polski. Tłumaczenie powinno zostać
sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez Konsula
Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym dokumenty zostały
wydane.
23. Kwalifikacji cudzoziemców z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli
polskich przeprowadza Zespół do spraw przyjmowania cudzoziemców, zwany dalej
„zespołem” powołany przez Komendanta – Rektora WSPol w drodze zarządzenia.
§ 6.
DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DO WSPOL NA ZASADACH INNYCH NIŻ
OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia do WSPol na
zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich składają dokumenty określone
przez zespół, w tym:
1) podanie wygenerowane przez system IRK podczas internetowej rejestracji
kandydata, wydrukowane i podpisane;
2) w przypadku stypendystów skierowanie na studia;
3) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego,
który zostanie przydzielony studentowi w trakcie rejestracji internetowej;
4) oryginał lub odpis polskiego świadectwa dojrzałości lub zalegalizowane lub
opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny dokument
uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w
uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działała instytucja

wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw
szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na
podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów
w Rzeczpospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu IB i EB);
5) świadectwo lub inny dokument, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 19;
6) tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza
przysięgłego lub tłumaczenie zwykłe potwierdzone przez Notariusza;
7) dokument potwierdzający uznanie świadectwa dojrzałości z Kuratorium Oświaty
(stwierdzający równoważność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości
jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych);
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
na obranym kierunku;
9) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie
o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie
po rozpoczęciu kształcenia;
10) cztery fotografie legitymacyjne o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy
na jasnym tle;
11) dokument poświadczający polskie pochodzenie, w przypadku jego posiadania;
12) certyfikat znajomości języka polskiego lub inny dokument potwierdzający poziom
jego znajomości;
13) kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
14) kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo:
1) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub
wykaz ocen lub zaświadczenie o zdanym egzaminie licencjackim składane nie później
niż do końca października danego roku akademickiego;
2) tłumaczenie zagranicznego suplementu do dyplomu lub wykazu ocen;
3) dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub
opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą
uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został
wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na
podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na
podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia
studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
OBOWIĄZKI WSPol
W ZAKRESIE SPRAW CUDZOZIEMCÓW

1. W przypadku przyjęcia cudzoziemców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 na studia
w WSPol i kontynuowaniu przez nich studiów oraz w przypadku niepodjęcia przez
cudzoziemców, o których mowa w § 3 ust. 1, kształcenia lub skreślenia ich z listy
studentów, dziekan zawiadamia niezwłocznie komendanta – rektora.
2. Komendant – Rektor niezwłocznie informuje BUWiWM i przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
zgodnie z art. 43 ust. 6a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym informacje o przyjęciu na
studia cudzoziemców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz o niepodjęciu przez
cudzoziemców, o których mowa w § 3 ust. 1, kształcenia i skreśleniu ich z listy studentów
podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, informację
o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1 – 3 ustawy
o repatriacji.
3. Informacje, o których mowa w ust. 3 są przekazywane zgodnie z:
1) załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia w przypadku przyjęcia cudzoziemca na
studia;
2) załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia w przypadku niepodjęcia kształcenia
przez cudzoziemca;
3) załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia w przypadku skreślenia cudzoziemca
z listy studentów.
4. W przypadku ukończenia przez cudzoziemca studiów dziekan zawiadamia komendanta –
rektora, a informacje przekazuje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 8.
OPŁATY ZA STUDIA
1. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

zwolnieni są z opłat przewidzianych dla studentów – cudzoziemców. Wnoszą opłaty za
studia, tak jak obywatele polscy, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 wnoszą opłaty za kształcenie w Uczelni
zgodnie z zarządzeniem komendanta – rektora wydanym na podstawie § 17 rozporządzenia
MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów. Wysokość
opłat nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia na studiach.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, są wnoszone na rachunek bankowy WSPol albo do kasy
WSPol. Opłaty za odbywanie studiów są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia
rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.
4. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki,
opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
5. W uzasadnionych przypadkach komendant - rektor może przedłużyć termin wniesienia
opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach, na uzasadniony wniosek studenta
- cudzoziemca.
6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, WSPol pobiera odsetki ustawowe.
W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące, cudzoziemiec
zostaje skreślony z listy studentów - cudzoziemców.
7. Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego lub drugiego stopnia w WSPol na zasadach
odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu
komendanta – rektora.

8. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez
niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach
odpłatności komendant - rektor, na wniosek studenta – cudzoziemca może obniżyć opłatę,
o której mowa w ust. 2, lub zwolnić z niej całkowicie.
9. Jeżeli w trakcie trwania studiów cudzoziemiec, który został przyjęty na studia na
podstawie decyzji komendanta – rektora uzyska dokument, o którym mowa w
szczególności w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, komendant – rektor może zmienić zasady odbywania
i finansowania studiów. Cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć w tym celu odpowiednio
udokumentowanie podanie do komendanta – rektora zaopiniowane przez właściwego
dziekana.
10. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec
otrzymał urlop albo zrezygnowali z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, i udokumentowanych przyczyn
losowych.
§ 9.
STYPENDIA
1. Stypendium jest przyznawane cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz
cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania na
podstawie art. 43 ust. 4 pkt 1 i ust 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przy czym są
zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za naukę, o których mowa w § 8 ust. 2.
2. Stypendium jest przyznawane na poszczególne lata studiów przez okres nie dłuższy niż
określony przez Senat WSPol czas trwania danych studiów.
3. Stypendium może być również przyznane na okres krótszy niż rok akademicki.
4. Studentom będącym stypendystami może być przyznany raz w czasie trwania kształcenia w
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zasiłek na zagospodarowanie na pierwszym roku studiów w wysokości
nieprzekraczającej 60 % kwoty stypendium,
2) zasiłek losowy w wysokości nieprzekraczającej 40 % kwoty stypendium.
5. Stypendystom może być przyznany również zasiłek w związku z przygotowaniem pracy
dyplomowej w wysokości nieprzekraczającej 40 % stypendium.
6. Wnioski cudzoziemców o przyznanie po raz pierwszy stypendium w ramach limitów
stypendiów, o których mowa w art. 43 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
są przekazywane przez polskie lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne albo przez upoważnione do tego
instytucje zagraniczne do BUWiWM lub bezpośrednio do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
7. Wnioski o przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia cudzoziemcy składają
za pośrednictwem WSPol, nie później niż do dnia 30 listopada danego roku
akademickiego, a w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na semestr letni —
do dnia 31 marca danego roku akademickiego.
8. Stypendium może być nieprzyznane na kolejny rok kształcenia, jeżeli stypendysta:
1) powtarza semestr lub rok studiów;
2) nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony;
3) przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.

9. Cudzoziemiec, któremu nie zostało przyznane stypendium na kolejny rok kształcenia, może
ubiegać się o stypendium po ustaniu przyczyny nieprzyznania stypendium. Wypłacanie
stypendium może być zawieszone, jeżeli stypendysta nie zaliczył w terminie egzaminów
przewidzianych tokiem studiów. Wznowienie wypłaty stypendium następuje
w przypadku zaliczenia zaległych egzaminów przewidzianych tokiem studiów nie później
niż w terminie do dnia 30 listopada danego roku akademickiego.
10. Stypendium może być cofnięte w przypadku, gdy stypendysta:
1) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane
stypendium;
2) powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok studiów albo nie wywiązuje się z
obowiązków studenta;
3) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Cudzoziemcy wyróżniający się w nauce mogą otrzymać świadczenia stypendialne,
nagrody i wyróżnienia wypłacane ze środków innych niż określone w art. 94 ust 1 i 6
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach i warunkach obowiązujących
w WSPol.
12. Stypendia są wypłacane bezpośrednio stypendystom przez WSPol z góry w terminie do 5
dnia miesiąca.
13.Środki finansowe na stypendia wypłacane stypendystom WSPol, o których mowa w ust.
13, refundowane są uczelni nadzorowanej przez ministra za pośrednictwem BUWiWM,
z części budżetu państwa, której jest dysponentem, lub przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, który przyznał stypendium z budżetu państwa z części będącej w
jego dyspozycji.
14.Stypendium jest wypłacane w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające
z toku studiów, nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.
W uzasadnionych przypadkach właściwy minister właściwy do spraw wewnętrznych może
podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium również w miesiącach wolnych od zajęć.
15.W przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na przedłużenie okresu kształcenia
w Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw wewnętrznych może przyznać
stypendium na pozostały okres kształcenia. Minister może też przedłużyć wypłacanie
stypendium również po zakończeniu kształcenia, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3
miesiące.
§ 10.
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
1. Cudzoziemcy z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych pod warunkiem posiadania
ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju
pochodzenia.
2. Cudzoziemcy z państw niebędących członkami UE lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, mogą zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 11.
ZWOLNIENIA OD ZAJĘĆ Z TYTUŁU NALEŻENIA DO KOŚCIOŁÓW
I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
1. Cudzoziemcy należący do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta
religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać
zwolnienie od zajęć na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami
wyznawanej przez siebie religii. Decyzję w tej sprawie podejmuje właściwy dziekan na
uzasadniony wniosek cudzoziemca złożony na początku roku akademickiego lub w toku
kształcenia w termie nie później niż na 7 dni przed zwolnieniem.
2. Cudzoziemiec, który opuścił zajęcia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do
nadrobienia treści programowych i rozliczenia się z danej partii materiału w ciągu 14 dni od
momentu ustania przyczyny nieobecności.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa
regulamin studiów w WSPol.
2. Student – cudzoziemiec zobowiązany jest przedkładać do właściwego dziekanatu do
wglądu ważne i aktualne dokumenty, w szczególności te dotyczące pozwolenia na pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Student – cudzoziemiec pobierający naukę w WSPol korzystają z bazy dydaktycznosportowej WSPol na takich samych zasadach, jak studenci niebędący cudzoziemcami.
4. Student – cudzoziemiec pobierający naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
uprawnieni są do korzystania z odpłatnego wyżywienia na zasadach obowiązujących na
Uczelni.

Załącznik Nr 1 do Zasad podejmowania i odbywania
studiów przez cudzoziemców w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie

Imię i nazwisko
.................................................................................
Adres stałego zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu,
miejscowość, kod pocztowy, kraj)
.................................................................................
.................................................................................
Obywatelstwo
.................................................................................
Numer Karty Polaka**/ Termin ważności (dd-mm-rrrr)**

……………………………
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE WYBORU ZASAD STUDIOWANIA
POSIADACZA WAŻNEJ KARTY POLAKA*OBYWATELA, O KTÓRYM MOWA
W ART. 43 UST. 5 USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM*
(Proszę wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI)
Niniejszym oświadczam, że chcę podejmować i odbywać studia..........................................................,
stacjonarne/ niestacjonarne* pierwszego/ drugiego stopnia* na kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne/Kryminologia* na zasadach:
obowiązujących obywateli polskich***, przy czym oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami
podejmowania i odbywania studiów w języku polskim przez cudzoziemców w WSPol, jestem
świadomy/a, że przysługuje mi prawo do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572
z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium
rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi
z zastrzeżeniem art. 184 ust. 4, 5 ww. ustawy.
Innych niż obowiązujących obywateli polskich***, przy czym oświadczam, że zapoznałem/am się
z zasadami podejmowania i odbywania studiów w języku polskim przez cudzoziemców w WSPol,
jestem świadomy/a, że nie przysługuje mi prawo do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn.
zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora
dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wystarczające środku finansowe niezbędne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas ww. studiów w WSPol****.

………………………………………………….
(podpis cudzoziemca)

* niepotrzebne skreślić.
** wypełnia posiadacz ważnej Karty Polaka.
***podkreślić właściwe.
****dotyczy obywatela, o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik Nr 2 do Zasad podejmowania i odbywania
studiów przez cudzoziemców w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie

……………………………………
(nazwa i adres jednostki
prowadzącej studia)

……………………………
(miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE
o przyjęciu cudzoziemca na studia/
o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów 1

Zaświadcza się, że Pan/Pani
…………………………………..………………………………………………………….…..
(imię i nazwisko)
urodzony/a dnia ……………………… w ……..………………………………………….......
(data urodzenia)
(miejsce urodzenia)
posiadający/a obywatelstwo ……………………………………………………………………
legitymujący/a się dokumentem tożsamości o nr ………………………………………………
wydanym w
……………………………………………….…………………………….……………………
(miejsce wydania – państwo)
został/a przyjęty/a na okres od ……….......…..…….…… do …..….......................……………
(przewidywany czas trwania studiów, na które cudzoziemiec został przyjęty)
na studia na poziomie 2 ...…..………….…….….….… w formie 3 .…..……...……..….….
i kontynuuje te studia na ……………………………………….......1)
(wskazać semestr lub rok studiów)
Kształcenie na studiach rozpoczyna/ęło się w dniu …...………....…..………….…….….….…

………………………………………………….
(podpis kierownika jednostki prowadzącej
studia lub osoby przez niego upoważnionej)

Niewłaściwe skreślić .
Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia.
3
Wpisać właściwe: stacjonarnej, niestacjonarnej.
1
2

Załącznik Nr 3 do Zasad podejmowania i odbywania
studiów przez cudzoziemców w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie
………………………………
(pieczęć urzędowa Uczelni)

Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polce:
pierwszego/drugiego* stopnia
Część pierwsza – wypełnia Uczelnia
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia oraz państwo …………………………………………………….
3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………
4. Data rozpoczęcia i ukończenia studiów: ……………………………………………………
5. Kierunek ukończonych studiów: …………………………………………………..………
6. Ocena na dyplomie: ……………………………………………………………………..…
7.Warunki finansowe studiów: ……………………………………………………………….

………………………………..
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Informujemy, ze podane w kwestionariuszu dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

Część druga – wypełnia absolwent
Szanowny Absolwencie,
W celu utrzymania kontaktu z cudzoziemcami absolwentami szkół wyższych, uprzejmie
prosimy o podanie poniższych danych, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów5.
łączności z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
z absolwentami. Ewentualne zmiany danych kontaktowych prosimy nadsyłać na adres poczty
elektronicznej: absolwent@buwiwm.edu.pl
1. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Tematyka pracy dyplomowej: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………….
(podpis absolwenta)

Załącznik Nr 4 do Zasad podejmowania i odbywania
studiów przez cudzoziemców w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie

Szczytno, dnia …………………….

INFORMACJA
o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….
3. Kraj …………………………………………………………………………………………..
4. Adres w kraju macierzystym ………………………………………………………………...
5. Karta Polaka: …………………………..……………………………………………………..
6. Polskie pochodzenie: …………………………………………………………………………
7. Wydział, kierunek, rok studiów: ……………………………………………………………..
8. Warunki finansowe studiów: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
9. Data skreślenia z listy studentów: …………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………..……………….
10. Powód skreślenia: ………………………………………………………………………….
11. Ostatnie stypendium wypłacane za miesiąc: …………………………………………..…..
12. Uwagi: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………
(Dziekan Wydziału)

