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INFORMACJA DOTYCZĄCA PODEJMOWANIA I ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ
CUDZOZIEMCÓW W UNIWERSTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);

1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 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;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji administracyjnej rektora.

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:
1) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
2) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki albo Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
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 do spraw
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, jeżeli legitymują się świadectwem
lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia.
Świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane i
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uznanie świadectwa zagranicznego:

1. z mocy prawa (art. 93 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2017 r. nr 2198, z późn. zm).
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A. Świadectwa i inne dokumenty ukończenia szkół średnich uzyskane w systemach
oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
– Europejskiego Obszaru Gospodarczego OECD, które uprawniają do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały
wydane przez szkołę lub instytucję uznaną przez państwo, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja działa. Dotyczy to
świadectw uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia,
Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja,
USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
B. Dyplomu IB
C. Dyplomy EB
D. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (np. Białoruś, Ukraina).
Dokumenty te należy składać bezpośrednio w uczelni bez uzyskiwania opinii kuratorium
oświaty. Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w
Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w
państwie, w którego systemie uzyskał dane świadectwo.
2. W wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (art. 93 ust. 3 ustawy) dotyczy innych przypadków niż zostały wymienione w pkt 1. Postępowanie prowadzi
Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 lub kuratorium oświaty właściwe ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie świadectwa.
Uznanie dyplomu zagranicznego w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia w Polsce.
1. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa
wyższego działa uczelnia, która wydała ten dyplom, uprawnia on również do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce. Podstawę prawną do uznania
dyplomu stanowi art. 326 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
2. Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie
umowy międzynarodowej albo na podstawie postępowania nostryfikacyjnego (art. 327
ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668).
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